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'GEDICHTEN
V A N ^

J.
van PAFFENRODE^

V R Y - H E E R

Ghüssignies.
Verpimtlt en uytgegeven

DOOK P. V.

ïüc deCopyeTot G O r n 1 c II e m.

By%uLus ViNCK Boeck-verkoopcr
, 1069.
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G E, D I C H T E

VAN.

/. yan P A F F E N R O D E
VR Y-HE ERE van Ghuflignies.

Bejia^nde in V mervolgende

:

TrcLir-fpel van Jonck-Heer Willem van Arkcl.

Boertige Comoedie van Hopman Ulrich.

Boertige Comoedie van Seigr Filibert.

De Wapcn-ftrijd tuffchen Ajax en ülifles.

Heyl en Zegen-wens acn Willem van Nobelaer,

cn Willemina Snoekaert van den Binkhorft.

N O T 4'

DenAutheur waerfchout den Lefer dat de Boer-

tige Comoedie van.Hppman Ulrich, in quar-

to tot Amfterdam naer gedrukt , by Jacob

Venckel 1663. met alle vitieus endc mis-

drukt is.

THEQC
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^en de Ed. Hoo^h^Achtbare MUERE?^
D E

BORGEMEESTEREN
EN

REGEERDERS der STADT

G O R N I C H E M.

Elijk de Schippers geruftcr de Wal

verlaten , en de neus in' Zee fteken

wanneer fy al vorens weten waer dat

zy onder wegen een goedq ree,en vcr-

fekcring tegen overval van bulderende ftorm-

winden fuUen acntrefFen,even foo brengt de pen

met meerder vrypoftighcyd yet in de pers , als.

fy weet onder wiens vleugelen fy fal befcher-

ming vinden. Dit heeft my ook verftout dit

mijn treur-fpel in *t licht te laten komen , cnde

U Ed. Achtb.op te dragen,vertrouwende, alfoo

het foo gedenkweerdigen faek , in des felfs ftad

voor-gevallen, afbeclt, dat het van l7Ed. Achtb.

fal ontfangen werden uyt de handen van

, UEd. K^chthaerhedcn

Ootmoedigen Dienaer

van PAFFENRODE.
A 3 Op



J

Op den O m d £ r g a n g h
VAN

'•Willem van Arkèl,
GERYMT DOOR

Heer Johan van Vaffenrode^
Vry-heer ym GhuJJIgm.CcmmandeHr LMilitair der

JiadtCornichemen*t quartier yandten^Luy-

tenmt Coloml , C^ifitmn, ^c.

hrjtetghy hoe de min *1gemoedt kan overtcwnen,
hoe Jegramfchap aen Je hefde loeigert 'toor,

Hoe aengehode min krijght een geringhgehoor
Door dien dcWraek heeft plaetxgenome in definne»

Hoe A^rkejf hert fcheut in dé Bloey-maendvanfijn leve»
Wert van de fiam geknoot , geuoenlell in fijn hïocd.

Koe dat defoon hetaelt niat 't Vadersfiere moed
£n viifpelturtgheydt te vooren heeft bedreven,

Hoe Beycren op 't huyt van*^rkel irgebeten ,

Hoe Gorcum langgefolt vefH ucederzijtr krakeel^

Ten latteen teertgemaekt een bJoedigh Treur-toneei^

Meelt ons heel aerdigh afdees Hooft-man der Pol-ten.

Schoon datfijn aerdigh vers mijn krans niet heeft van noodtt^

Schoon dat mijn loome lier en heefe Sang-godin

Singht veel tefchorrvn toon ,foo hoop ick niet te min

Dit atngcnaemfal z'J*f aen d' Üetr van Paffenrode.

;t Kan Daalea

IN-
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N H O Ü D T.
I

Adatdeftadvan Gornichem veelfwarighedeo

hadde uitgeftaen door de vinnige krakcelen tuf-

fchen de huy fen van Beyeren en ^rkel , hadde de

Heer van ^rkel goed gevonden de voornoem-

aertadmetdenacnkleve van dien over te dra-

gen aen fijn fwager Hartog Reynoldv^n Gelder,
ï^f

beloften dat die altoos füudebl.jven gehecht aenhet Vor-

ftendom GelJer , ende noyt daer van wederom werdwi af.

öefcheurt, ten ware die weder qa^me als te vooren aen

huvs van Jrkel. Dit alles niet tegenftaende wift den Har-

tog van Beyeren foo veel te weeg te brengen dat Hartog

RcynoJd voornoemd hem de meer-gemelde ftad en land van

^ri/wederom overliet , de welcke hy foo ras niet in lijn

geweld en hadde, of liet aenftonts aldaer het prachtige Ka-

Keel van de Heeren van .M^/(om fijne uytmuntcntheydde

Kayferlijke burcht gcnoemt) tot aen ^de grond toe afbre-

ken , houdende daer en boven Heer Joha^ van Jrhl in fwa-

re gevangenis. Dit alles fpeet feer ?r, Wjlkm van Jrkeh Co-

ne van den voornoemden Heer Johan , die door hjnfwager

Heer lohan van ^gwond de ftad van Gornichem meteen

aenflag door eenig volk dat fich ontrent de Jrkehpoort

hadde verborgen wederom bemachtigt De vloden

op het flot dat Hartog Willem van de ftucken van de afge-

worpen burcht wederom hadde doen bouwen. h.Wdkm

deed ftraks de ftad met een graft van het notafgraven.

cnde vrouw J^argtUt doe weduwe van Hartog IVtlkm,

ende in Henegou zijnde, ontfeggen- Sy dit verftaen heb-

bende rukt aenftonts al haer macht te famen, ende komt

daer mede met hare eenige dochter vrouw naer

Gornichem. Geiaekt des avonds oi^ tllot ,
ende hadde

welgeernedeftadaenftonds deen aentaften, maerHeer

Key^out van Brederode haren algemeencnVeld- overfte vond

beter geraden den dageraed en hare vordere macht in te

wachter, Ondertuffchen fond vrouw 7ar«^^in theymelijk

Heere .irent van Leyc^bmgK Droflaeid van Gornichem, tot

h. Wflkm , daer fy öp verheft was , hem aenbiddende door

A 4 een
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huys van B^^erfT» , antwoorden liever fichfelven het leven
te willen benemen, als met haer te trouwen. Des anderen
daegs werd de ftad van de Hoeckfe hard aengetaft , ende
van ó<^l{M/au/ö mannelijk befchermt, tot dat een van de
uirke.Jc nop-luyden , met namen Ir. Willem van Drenten met
vijftien honderd man uyt het gevecht doorgaet , ende dooi
D'iem na Gelderland wijkt« De ftedelingen hier door
verfwakt, kregen de nederlaeg, latende aen haren Vy-
and een bloedige overwinning. Van de BeysrfeiijdQ bleef
in gevecht Hter Reyno ut van BreJerodet vrouw JMargriets

Vel: l-overften , ende van die van binnen den Ir. van Jrkeh
welkers dood vrouw lacoha feer beklaegde , feggende rond
uyt meer verloren ,als gewonnen te hebben.

Het Treur-fpel neemt aenvang op den leften vanflagt-

maendin denjare 1417. opdenavond, ende eyndigtdes

anderen daegs voor de middag.

Het toneel is de ftxd enhetjlot '^xn Gornichem,

Vroww Margriet van Beyeren.

Heer Reynout van BreJerode , veld-overften van Mirgriet.

GraefRobbert van Vernenhnr^ » neefvan Ir. Willem.

^rend van Leyenburg , droflfaerd van Gornichem.

Leonore^ vertroude vrindinne van vrouw jacoba.

Heer Bsrnard, vrouw Jacobaes Biecht-vader.



r

jyen Ondergm^h
Pag. 9

VAN
,r. WILLEM van ARKEL.

HET EERSTE B E D R Y F.

j4rkeL Egtnond.

Erwijl een yder ley t en ruft op fachte pluimen.
Doet my bekommering dik bed en leger ruimen,
En houd my dus te roer.Ik heb voorleden nacht
In pla?ts van flapé met getrentel door gebragt.
Rn naer ik alles wel beforgt had op de veften,

Wierd mijn fwaermoedig hoofd op nieu vol muyfeneften:
Een loome vaek beliep mijn oogen , en ik kreeg
Gelijk een overval van fluymering,en feeg
Neer in een ftoel. De flaep had nauw mijn oogbekrope»
Ofik geraek in droom » mijn kamer-deur ging open.
En foo my docht ick fag op mijnen drempel ftaen
Een oud lank mager man die my verbaeft fag aen.
Ten lellen trat hy toe , en quam allenxkens nader.
En eyndelijk ik fag het was heer Jan mijn vader
Heel haveloos geftelt. My docht ik fprak hem toe.
En vraegden heel verbaeft wat 's dit , wel vader hoe
S\t ik u dus geftelt ! W at komtuw geeft hier waren !

Wat ramp, wat tegenfpoed is u laes wedervaren !

Zijtgy in hechtenis moordadig omgebracht
En komt u geeft dat hy van my de wraek verwacht ?
Schud uwen boefem uy t ; ik fal de dood foo wreken,
Dat eeuwen naer de tijd men daer van weet te fpreken.
Hy fweecr een lange wijl , ten leften vankt hy aen.
Zoon Willem feyd hy laes 't is nu met ons gedaen.
Het glas van onfe vreugt is heel op 't end geloopen,
Daer is voor Gorcum en voor ons niet meer te hopen,
Gy fit in uwen ftoel geruftelijk en ruft
Van uw' aenftaenderampeylaci onbewuft.
O hoek-rteen die deftad van Gorcum onderfteunden,

A 5 Dafr



10 'Den Ondergangh yan

Daer dit gerimpeld iijf als op fijn kruk op leunden.

Hoop van ons lotlijk huys , ftok van mijn ouderdom

Die haeit verbroken, en aen ftucken raekt , ik kom.

Ik kom , eylaes ik kom u droeve tijding melden.

En boodfclfip u dat gy met noch veel dappre helden

Haeft lijken zijt. Hetfchijnthethemelfchcbelluyt

Den ftam van A rkel wil ten grond toe roeyen uy t*

SoonWiliem iats.Hy wou noch voorder.maer de woorden

Hoe lancx hoe meerder in fijn diepe fuchten fmoorden

:

De traneri biggelden lanx fijne knevels neer

:

Hy fuchten fucht op fucht. In 't end begon hy weer

De luvrter van ons huys raekt nü te recht aen t duyken,

Gy fulc eerlang mijn foon uw' Fr iffe oogen luyken.

Doch eergy rtruykelt foo herhaelt in uw gemoed

Wat bittei heyt ons is van Beyeren ontmoet.

Ten was hem niet genoeg my uyt mijn ampt te aooten,

Hymoft my met geweld ook van mijn goed ontblooten.

G epnckelt van de wraek greep ik de wapens aen

,

En heb hem in 't begin al vry veel guaets gedaen,

b ler van kan Werckendam en Gifcnborgh getuygen

Met Nüipoort , die de nek voor Arkel moften buygen.

Maer laes wat was het al } Schoon dat de ganticlie ttad

Eu ook de groote burght nu vol gevangens fat,

|n dat ik eenighfins mijn wraek-luft uyt mocht fpouwcn

Met Holland rontom op de grenien te benoawen.

Den Bever brengt wel haeft weer al hjn macht ter been,

RuktHJlland,Zeelandc en ganfch Vrieftand fch.er by een.

Hier holpen noch niet by de Stichtfe met de Walen,

Men molt uyt Engeland noch mede volk

Om 't kleyne Goicum foo te dwingen door het tweerd,

üTt voorYoo grooten machtheel weynigh noch verveert,

S.ch weerden Sis een leeuw. Ik hield ^et twalef^^^^^^^^^^^

Fer dat ik van verdrag een woord wou hooren fpreken,

Tot dat ik my bevont geprangt door hongers J^od. ^
Veel honden was in 't end ( foo 't fcheen ) der \^^^^oo6.

Heer lan die maeckt verdrag men wil ^^J^'^^al
moeten

Tot foen van mijne breuk my buygen aen de voecen
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Ir. WlLLEM yan AR K E l. ri

Van Aelbert en lijn Toon , en dat de Beyer-vaen
Sa! een geheeien dag op onfen toren ftaen,
Twee dingen die mijn ziel en ingewand doorfneden,
Maer daer de nood gebied , daer Twijgen alle reder.
Nu docht ik dat hy eens fijn gal had uytgebraekt.
Maer lijn vei^Dittert hert haeff weer aen *c hollen raekt,
Laft Hagefteyu , en ook Gafparnen aen te randen.
En tot de grond-H ag toe gefamen te verbranden.
Het Hot van Ever^eyndat in gans Nederland
Van rterkè tegenweer geen fijns gehjk en vanr,
Naer dat het langen tijd , had hond en kat gegeten,
Sag ook lijn fwacrgebf)u ten grond toe neer gefmeten.
En over hcropgeftort. Hy gnet van <]ua<.-d tot quaed.
En daer geweid niet ksn, daer foekthy 'tdour verraed.
Koopt onfeBorgers om, en looft haer te bcloonen
Tot prijs van *t fchellem-ftuk met tachtig duifent kroonen,
En trap van ridderfclnp , hoe wel haer bet een balt
Als ridderlijk gieraed had om den hals gepall.
Deef • ichelmen wilten u fodanigop te rooyen
In fchijn

,
of Willem ftrax fijn bitterheyd fou dooyen

Als gy my vatten , en worpt in gevangenis,
Datgy vergaet wat kind aen vader fcbuldich is :

Ia foo veer lietgy u vervoeren van deef' guyten

,

Datgy en ftad, enburgtmy voor de neus dorft fluyten

:

Maer 't fcheen dat gy eerlang de waerhevd had ontmoet,
Gy toonden haeft berou, vielt my t^n Bofch te voet,

vergaftu ook in wederiijtfe tranen.
Al dcfe fwarigheyd die fcheen ons aen te manen.
Dat wy tot meefte ruft de ftad, en ook hetland
Van Arkel gaven in mijn broeder Reynolds hand,
Met die beloften dat het nimmer fou gebeuren
Dat men die wederom van Gelderland fou fcheuren,
i en waer dje wederom gelijk voor dcfen quam
Aen Arkel

, en gehecht wierd aen den ouden ft^m.
Ons oog-merk was wel goed , want als hv quam te ftervenMoeftgy tmetCuliken met Gelder weeroni erven.
Maer wat doet Bcyeren ? foo ras als hem dit bleek.

Som
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j 2 "Dtn Onderg^ngh ym
Soe overleyt hy ftrax , hoe dat hy defe fteek

Verfetten fal , en weet met opgepronkte dingen

Drtlecker beetjen weer uyt Reynolds hand te wringen,

Hier had hy na lijn wil het doel-wit nu geiaekt

En heett üjn bitterheyt ten vollen uytgebraekt

Ons keyferlijke burgt die met vergulde horens

Delochtfcheenpunt tebienuyt tweemael achtien torens

Om fijne prachtigheyd recht Key ferlijk genoemt

Een uytftek door gans Duyts en Nederlandt geroemt

Was niet beftendigh om fijn woeden op te fchorten,

Dat koftelijk Gebouw moft ook daer henen ftorten,

Sijn oog vermogt dat niet , 't was al te heldren ftrael

Van Arkels oaden ftara. 't Moft al door vyer en ftael

Verdelgt zijn daer men 't huys van Arkel in fag pralen.

Dat ik zijn wreedheyd u dus kom in 't lang verhalen,

Is op dat gy mijn fooft voor 't left daer in noch leeft

Wat bittren vyand ons den Beyer is geweeft

,

En op dat dit o tot een prickcl mag verftrecken

Om u in defe nood tot weer -wraek op te wecken

.

Nu treet dan » Willem treet uw vyand in 'tgeficht»

Sdioon dat bet Trcur-toneel al voor u wert gericht,

En gy vaft ftapt mijn foon metaengedronge fchreden

Om daer in korten tijd den bloed-rol te bekleden.

Indien gy fterven moet , foo toont noch in uw end

Dn gy een hert- fcheut uyt den ftam van Arkel bent

Ditfeydhy, en verdween. Ikvreefde vaekuytd' oogen,^

Maer 'tfpook was weg,en ik vontmy door droom bedrogc.

O droom ik vrees gy zijt een voorboo van veel quaed

Dat my en defe ftad eerlang te wachten ftaet,

Heer vader moet ik in deeffuren appelbijten

'k En kan het niemand als uw groote grootfheyd wijten^

Soo Gorcum, nu foo lang gefuckelt van 't krakeel

Sich moet bereyden tot een bloedig treur-toneel.

Het fal de fchult voor uw hooghertigheyd betalen,

Gy waert het die ons *t quaed fe!f>kop den hals gingt halen,

Uwtrotfen hoogmoed heeft dit oorlogs viergeftookt
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Ir. fVILLEM yan ARKEL. 13

En defen wrangen drank voor onfè mond gekookt.
Het zy dan hoe het zy , de tijd die lal ons leeren

"Watdatbetnood-lotfal vau Arkels huys begeeren. (leea

Wat brengt ons Egmond nieuspü^w. Gans Hollantnietal-
Maer Zeeland> Vriefland, en ht t Sticht is op de been,
De Merwen is bedekt , en Ijkt een bos van maften
't Is alles op de been om Goicum aen te taften

,

De vyand om end' om die nadert vaft de ftad,

Wat wapens voeren kan dat heeftfe opgevat.

Ujammert dat gy fiet het vluchten van de boeren :

De klok gaet overal ; 't Is al in rep en roeren,

Jacoba en Margriet zijn albereits op 't Üot
Heel onverduldig om foo lang te wachten tot

Meer volk is aengeland , en bare wraek te fchorten

Om over defe ftad een bloed-buy uitteftorten,

Dies is het tijd dat men fich overal voorfiet,

En aen de vyanden de punt van 't lemmer biet. (len

Jrkel. Men hou een wakend oog op poorten en op wal-
Ofmen ons ©p een bot tjuam op het lijf te vallen.

Elk geef lich naer fijn poft , en neem lijn wacht wel waer,

Want door voorfichtigheid vermindert men 'tgc\«er.

Dat het door Gorcum , en fijn huyfe klatert , tot

Een wifle kondfchap van o( s ac« komft hier op'tllot.

Ik fal 't hoogdravend neft dat Hülhnddorftontfeggen

Tot Iben van fijne breuk in as en kolen leggen,

Ten fy dat Arkel flux hier koom , en met ootmoed
Ons fmeke om gena , en voort een voetval doet,

Om onfe grimmigheyd by tijds noch te verfoeten.

Brcd. Ik acht Me -vrou,dat hy veel eer ons fal ootmoetc»

Met 't bloote lemmer in een toegeknepen vuyft :

Ootmoed en nedrigheyd is by hem niet gehuyft :

Ik weet dat by het hert vry hooger heeft gelegen,

VroiiV) "Margriet. Brede rode.

Laet na de ftats fy ftrax de fwangere kortouwen



14
El) loofdat hy ons eer de punt bie van den degen

,

Als dat hy koom* , en 't hooft ons legge in de fchoot.

P''r» Marg.Dti Wind die wackert,en ik hoop dat onfe vloot

Hier nu in korten tijd fal foo veel volks doen landen>

Dat wy beftant lïjn om de vyand aen te randen.

Die londer tijd -verlies van ons dient aengetaft

Eer dat iiy toevoer krijg , en lijnen aenhang Waft,

En op dat Arkel werd de onderftand benomen
Die hy in korten tijd van vrienden fou bekomen.

Ook wi)l dat hartoch Jan met hem goe kondfchap houtV

En hy als vyand van de Hoekfe hem vcrtrout,

Soo fal hy hem terftond lijn weder-varen fchrijven.

En hy niet laten hem met Iterke hand te ftijven

.Soo veel fijn macht vermag, Hy heeft genoeg betoont
Wat bitsheyt tegen ons in lijnen boefem woont.
Eer dat hy ons dan komt de voet ter dwars te fetten,

En dit ons opfet met de fijne te beletten,

Soo vind ik raedfaem dat men ftorm geef defe nacht*

BreJ.'t Is beft datmen den dag,en meerder volk verwacht.

Dat fal ons fterken > en den vyand doen vcrfwacken.

De fwarte nacht die doet de dapperheyt flabacken,

En heelt het fchellem-ftuk. Democdigheytonthnkt
AUvaer deoorlogs deugd inniemants oogen blinkt.

Al wat dat wel doet, doetfulxgeeren voorgetuygen.

De moedigheyd die leeft daer hoop is van bejuygen.

Een vroom en eerlijk man lijn fterfdag weynig achr

Wanneer hy uyt de mond van fijnen veld-heer wacht

In 't midden van het heyr daer voor te fijn geprefen,

Die fpoor van eere doet de vrome vromer wefen.

Ir. tegendeel , waer was oyt fuiken laffen bloed.

Die niet en wierd gefterkt met ftoutigheyt , en moedi
Om in zijn vyanden , en h^er fl .igh-oord te vallen

Wanneer het fijn princes kan zien van Ivare wallen»

]^n dat het hofgefin dat op de toorens fiaet

Dit doet de krijgs-knecht licht fijn lijf en leven wagen,
En



Jr. vriLLEM yan ARKEL, 15

En in de vyanden naer pijl noch kogel vragen.

Dies oordeel ick voor beft dat men den dag vei beyt»
Vf. Marg. Ik fal het ftellen in u hoog en wijs beleyt.

En hoop dat gy u eer in defen fult betrachten.

BreJ O Gorcum wat ftaet u haeft onheil te verwachten.'
Wat hangt u boven 't Iwofd l De kling is al gewet
Die onfe vuyft u haeft op uwe gorgel fet.

Ik fie u haeft in vlam , uw borgers inde boeyen,
Die dan (maer al te laet) vervloecken, en vei foeyen
De miflag van haer heer. Al fchijnt ghy hertgetant,
Gy hebt een kanker in u eygen ingewand.
De fegen lacht ons toe^ Wy fuUen naer wy hoopen
Eer morgen 't dag-licht duykt de roode baren ftopen.
En 's vyands vendelen u leggen aen de voet
Terwijl gy van u volk met legen werd begroet.
Fr^Marg, Toont uwe dapperheyd.

Breii. Me-vrou wil maer belaften^
En wy fijn altoos ree de Vyand aen te taften.

Vr, Marg. God geeft ons goet gevolgd
BreJ. \ hoop dat dc Beyer-vaen

Eer morgen middagh fal op Gorcums wallen ftaen.

Vroww Jacoha.

Hoe vinnig wert mijn ziel twée-zijdigaengeftreden f

't Gemoet dat worft elt ftaeg met liefde en met reden.
Nu fchijnt het dat de min heeft d' overhand in my,
Dan werpt de reden het weer alles aen een zy ;

Al toont de min in my haer uytei fte vermogen.
De rede leytmy weerde vrouwen plicht voor oogen.
Dat my de min belaft de rede weer verbiet %

A l wat het eene wil , en 1 ijt het ander niet.

Waer fal de bange ziel ten leften henen hellen !

Daer is voor my niet als my vruchteloos tc (juelieji.
Want mijne liefde heeft een wreede wanhuop in
Vermits helaes ik een getergden vyand min^
Dat wy fijn fteden en kafteelen afde'en breken
Dat blijft hem als een wrok op fijnen boefcm ffekei»

Suo
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1 5 Ven Ondcrgmgh van

Soo lang als d' oogen in fijn voorhoofd open ftaen,

Dies wilt u tijdelijk van defeliefdontflaen.

Gaet defe kanker dt ch in hetbeginfeltegen

Eer^dat hy door de tijd meer aenwas heeft gekregen.

Lietgy uw* finnen dus verrucken door de min

Gy wierd uws vyands flaef. Heyloofe hertogin,

Laet defe liefde lich dan buygen voor de reden.

Die gy (indien gy wi'* ) wel beter fult befleden.

Stuy t defe vonk eer dat het uy tberft tot een vlam

,

Het minne vier groey t haeft,rchoon dat het fluipend f}uain.

Hoe wert mijn boefem van dees minne vlam geprickelt

!

In wateendüol-hofvoelik mijn verftandgewickelt?

WaertoegetwijfFclt? Ik beken met herten mond

De deugd van Arkcl heeft mijn zielfoo diep gewond

Dat ikayt defe meei niet licht fal konnenfwemmen,

Schoon my de redepoit om defe tocht te temmen.

Het vier heeftal gevat, dies feg ik, en beken,

Dat ik eer datmen vecbtal fijn gevangen ben.

Rey van Gorcumfe borgers.

*,^t ttoifi en fweefpaltvan de Vorfien

Dikmacionnooföl bloedvcnnorfleny

Hoe V heeren mifjlag tvterdgshet

Metftortingvan onfchuldig bloedt

Vanfijn getrowwe onderdanen

B/ffktaen deesfpeel-pop van getiteld

Soo dikmaels door de kHng gejielt

In bïoed'bad^ en tn borger tranen.

Wat rampfit ons 'weerop debielen l

De vyand dekt de ftroom metki^leny

En heeft de bloed vlag toeer ontroltj

SalGorcumnufoo langgefolt

Van dit rampfalige krakeelen
Weerfacken in een oorlogsgloed

!

Sffn icjUenfpn noch klam van bloed

En moet het rxeer den treHV'rolfpelen 1
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WILLEM ARKBL.
Indien datgroote heeren v)ijlen

Op hoeveel ramp dat hare tv:iflen

Den armen mgefeten flaen,
Hoe bitter, 'tgeen datfy begaen

Den trouwen borger moet hejuren,

En hoe dat haer oneenigheyd
By wees en weduw^ werd befchreyt

Sy wachten haer van oorlogs vuren.

fVert dan den hemeJnoit bewogen
Door ons^foo dik befilte oogtn,

Dat hydit voorbeifldvan elend

Noch defeJwartgheyd toefend !

Salhy dan noit dtti onheyljiuytm^

^enx geven endvanfoo veel hoon.

En aen de bloedige Belloon

De roo geverfde handenJluyten !

HET TWEEDE BEDRYF.

K/^rkel. EgffiottJ. Ferttenburg,

MYn vriendê flaet mctmy de bloed-ylagaen deftengen
En laet het kille ftaeliich lauwen in het plengen

Van 't warme menfen bloed. De manflag die vang' aen,
En doeiiet moord gefchreeuw ten hoogen hemel gaen.*
Een iderhet metmy nu foo fijn' vroomheyd blijken
Dat Gorcum werd* omheynd met onfcs vyands lijken,
Dat Ling' en Marwe bey haer filvre wator-vloed
Gelijkgemarmert fie van kriftalijn en bloed/
Den krijgfman afgetapt , dat met fijn purpre beken
Noch rookend' in haer fchtiOt komi fijpelen en leken.
Grijp m innen, grijp met my de kling weer indevuyft,*
D.e gy foo dikmaels hebt aen 's vyands bloed begruyft,
Soo lietmen weder haeft uw' donderende flagen

'

Haei' lijk als overhoop tot op het flot toejagen
^ Ter-
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Ven Ondcrgmgh yan1%

Terwijl gy rechts, en flings in hacr flag-oorden kapt,

En wat niet vluchtig is op lijnen boefem trapt.

Stroop Egmond ftroop weer op den erm foo dik bedropen

Op dat men 't HoUants bloed weer pifleling fie loopen

Tot in de hand-grèep toe lanx 't blaeuwe lemmer neer,

En vrou lacoba voel hoe dat fich Willem weer.

Zgm. De vyand die begin met aenloop, of beleggen.

Men fal van defe fy geen menfe moord ontfeggen

Soo lang' daer tegenlland, en weer te bieden is.

Jrt De deugd blijkt beft in nood. Een ider hou fich fris.

Dewiji dat het geweld ons prangen wil tot vechten

Laet ( ns van onfe fy de vlees-bank helpen rechten.

Gelijk de Leeuw wanneer als hy fich voeltbedremt

Met dübble kracht de kbuw in 's vyants fpieren klemt

Soo moeten wy ons felfs, en onfe ftad befchermen.

/ï.w.Schoon dat de vyanden rontom ons muren fwermen,

cltoon dat het land rontom gelijck van krijgflie krielt.

\l heeft des vyands vloot de Merwen overkielt.

Nochtans fop fal hy fien dat binnen defe vcüen

Niet anders is voor hem als kruyt en loot ten beften.

Hv wert wel haeft gewaer, dat Gorcum ;s gemoed

Om Ikh te weeren tot den leften druppel bloed. ^ten

Tafl Holland taft' ons aen,gy fult voor eerft ontmoe-

Ons nieuw gegraven gracht wijt vier en twintich voeten,

En tamelijk gediept, befet met Ipies aen fpies

D.'r nimnnd door en boort, 't en fy met fwaer verlies

V^n S^^^ ik houw dat om geweld te ftuyten

Een man van binnen is foo goed als twee J^-lbnyten^

Vem Dist by*t kafteel daer heeft de ftad ee fwacke pJaets

.

De muer is oJid, en brooj : indien ons ietwes quaets

Te wachten ftaet, het fou van die kant ftaen te vreefen

yTS De goede vootforgfal by tijd in voorbaed wefen.

De fterkte van een plaets en fijn de wa len met»

Maer wel de tegen-weer die 't kloeke krijgfvolk biet

W VSen binnens muers ontrent vier duyfend knechten

Die wel gemoed zijn, en bereyt met onste vechten
^^^^^
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Ir. IVILLEM van ARK EL. 19

tot de lefte man. Noch zijn wy boven dien
Van kruy t en loot, en ook van lijf tocht wel verfien,

Soo dat wy zijn beftand om een beleg te wachten.
Vern. Naer ik de faek begrijp foo fal de Vyand trachten

Om fonder tijd verlies (foo dra hy fijne macht
Hier rontom Gorcum fal te famen fien gebracht)
Van alle kanten ftrax te ftormcn op de wallen,

Om ons foo plotfelijk(is 't doenlijk ) t' overvallen.
Egm. 'k Ben van dat oordeel mee. Beleggen kan by niet

Indien men tijd van *t jaer en alles wel doorliet.

De winter is (^p hand, de Merwen fal gaen yfen,

En moet de vloot van hier wie fal haer leger fpijfen ?

Jrkel. En neemt het lukten haer dat met een wacke vorft
Het water open bleef, de Merwen oi befchorft,

't Beleg wierd ruchtbaer aen ons' trouwe bloedverwanten •

Ik fie aireets te moet haer hulp van alle kanten.
En hoe dat datelijk den ttandaert wierd gericht
By alles wat aen ons in maegfchap is verplicht.

Egm. Ons* magt fal groeyen , en die vandc vyand flijten

Indien men in 't begin het fpits voor afkan bijten,

Dies laet ons het geweld kloekmoedig tegen gaen. (daen.
Fern. Keert maer den eerften ftorm dan is 't met hem ge-
^rhl. En hoe kan hymy doch met aenloop overvallen
Daer ik heb Vernenburg en Egraond in mijn wallen.
Twee vrienden die men bey beft kent in fweet en bloed ?

JEgm.

De ware toetfteen van een vriend is tegenfpoed.
Vern. De nood doet alderbeft der vromen trouheyd blij-

ken, ^ken.
Egm. Mijn leven is voor u. Vtm Het mijne van gelij-
^irkd Des vyants bloed eerlang lanx defe lemmer druypt

t Egm. Soo lang het warme rood door mijne aders kruypc
ïn fal het W illem noit aen mijne hulp onbreken.

Vern. Mijn leften bloed-diupfal voor't huys van Arkel
leken. (loont?

^rkel. Mijn vrienden wacr mee kan van my oit fijn be-
De trouheyd die gy my in defe toeval toont ?

B i Vern,
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2O VenOndergxngh '

Vcrrt. Gy kont als opeen klip op onfe vriendfchapbou-

.irkel. Sü lang ik levvjn fal biijf ik aen u gehouwen, (wen,

Vrou lacoha Leyenburg.

Was my o Leyenbui g uw' ti ouheyd niet bekent,

En dat ik niet en wift wat dienaer dat gy bent,

'k En füu u noit 't geheym van defen bv>erem uytten.

Leyenb. Me-vrou hout my voor fchaym van d' alder-

Inuieii ik immermeer het minfte titel rep (fnoodfte guy ten

Van *t geen fy my vertrcut. Soo lang ik adem fchep

,

En dele oogen het gewenfte licht aenfchouwen

boo mag me-vrou aen my als aen haer felfs betrouwen,

Al wat fy my ontdekt dat wert by my gefmoort.

Frou iücDat gy de wortel dan van mijne queUing hooit.

Hetisom Arkel vriend dat ik my dus gaquellen.

Hy is hetdieuw* vrou doet na de wanhoop hellen,

Ik macku't vier bekent dat defen boefembraet.

Ik wou 't wel dempen , maer mijn trouwe fecht wat raed

.

Schoon dat ik defe vlam wil fmoren , en verdooven,

De liefde flaet de fchael van reden ftaeg naer boven.

En daerdie meerter is ftaen alle reden pal.

Ik open u mijn grond. O Leyenburg mijn val

Is naerder a s men weet. 't Vier is te veer gekropen.

Het merg in mijn gebeent' dat beeft het ingefopen.

Daer moet een plaeller fijn cp defe diepe wond

Eer dat het erger werd. k V.nd goed .at gy terftond

Gaet na de ftad om daer met Arkel van t'^*F^Ke'^.

G - oet hem uyt mijnen naem , en fecht indien by t leKen

Van defe wangen droogt , en mijne ciuelling ltuyt,

Dat ik (ik krijg' een blos ) my aenbietot hja bruy t.

Ik fal de ftevens flux van defen oever wenden,

En foo ik 't niet en doe moet my den blixem fchenden.

Deklinc en fal fichniet ontblootevnn delchee

On) G orcum leet te doen. Secht foo hy my voldec

Dat hy dan lichtelijk de gene fou gebieden.

Door wien hy lijn verderfalleenlijk kan ontvlieden.
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Ir. WILLEM ym ARK EL. 21

Dus wierddaer wedcrfijts geen menfen bloed geftort.

De verdre vyandfchap wiert daer door opgefchort.

Men fou van nu voort aen in vafte vriendfchap leven,

De wederfijtfe hoon vergeten , en vergeven.

Wy fouden ons geflacht iaem binden door de trou.

En hy fou heerfcher fijn van al het mijn. Leyenb. Me- vroa
Wat hoor ik uy t uw* mond ! Hoe laten uwe lippen

Doorluchtige Vorftin foo lafti' woorde glippen !

Me-vrou die neem' in 't goed dit onderrecht van my.
P'rou lac. Dat uwe rede doemt ('preekt mijne liefde vry.

Leyenb.So 't vrou Margriet verneemt fy fal het daer voor
houwen,

Als of ik ietwes met de vyanden wou brouwen.
Soo haer ter ooren komt dat ik by donkre nacht

My uy t 't kafteel begeef, en fpreek met vyants wacht.

Wat ftaet daer anders uyt als m»jii verderf te hopen,

Dies bid ik de vorftin die doe haer oogen open

.

Ook iflbr fwarigheyd op wat manier ik raek

In ftilheydinde {lad,en Arkel krijg te fpraek.

Want laet ik door de trom de famen fpraek niet vragen,

Soo loop ik groot gevaer van's vyants hindeibgen,

En roer ik raaer in 't minft 't zy trommel oftrompet,
Soo breekt den bommel uyt , en alles wert belet.

Dus waer dat ik het vat my moete fwarigheden.

Doch ik wilt leven geern in uwen dienit hefteden,

Sag ik de dood te moet ik füufe niet ontgaen
Wanneer dat ume-vrou gcfchiedendienft daer aen. (ken.

Fr. /i><:.Ikbidu fpitft uw' brein hoe dat gy 'tbert fult ma-
Leyenb Neemt nu het lukten my om binnen tc geraken.

En dat ik met gemoe de faek kon dragen voor,

En fijn verfteent gemoed gaf echter geen gehoor.
Vrou /«c.Meent gy dat hy geheel de reden is ontweken?
Leyenb. 't Geen dat ik vrees me-vrou is voormaels al ge-
Vrou /tff.Detufre-loop van tijd is vol verandering. (bleke.

Leyenb. 't En fal my noyt ontgaen wat antwoord ik ont-
fing.

B j Als
1
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2 3 Dea Ondergang

Als uw* heer vader van onfterflijker gedachten

Dc dood fag naderen, en dat fijn levens Krachten

Hem dreygden te ontgaen was hy met u benout.

En wenften voor fijn dood u wel te fien getrout

.

Daer wierter van den raed verfcheye voor-geflagen^

Maer 't fcheen den hai tog had' in Arkel beft behagen :

Hy gink de voorflag van den raed hier in voorby :

Ik wierd* ontboden, en de vorft belaften my
Dat ik hem in 't geheym de faek eens voor fou ftellen

,

En fien of fijn gemoed daer heen fou willen hellen.

Ik gink, en droeg de faek op 't opgetoyfte voor.

Maer echter kreeg ik in mijn bootfchap kleyn gehoor.

Het fwangere gemoed en kon fich niet onthouwen

Op 't hnys van Beyeren lijn gramfchap uyt te fpouwen.

De k'acht die hy my deed van aengedane fmaed

Hcrit doe genoeg getoont wat nu te wachten ftaet.

Vrou lac. Uw' leggen dat beftaetweleenigfins in reden,

Maer als men wederom de groote fwai igheden

En 't drevgend ongeval neemt van dees ftad in acht

Watdat die haeft al ramp en fwarigheyd verwacht.

En hoe die vier en fweerd bey even vinnig dreygen,

Soofalhy (loofik) eer fich tot dereedeneygen,

Eer hy moed-willich felfs door fijn hertneckigheyd,

De we£y tot het verderfvan hem, en 't volk bereyt.

htymh-^y^ tijd fal leeraer zijn.lk wens me-vrou genoegen,

En wijl fy 't my belaft, ik fal my derwaerts voegen.

Vroulac. Gaet fonder tijd- verlies.

htycnh. Ik hoop me- vrou haeft liet

Met wat forgvuldigheyd ik doe dat fy gebiet.

Gelijk het rappe ree dat om fijn dorft te koelen

Komt foeken beek ofbron bevreeft is voor het woelen.

Van 't bolch, en voor 't geruys der hcht bewogen blaen

Op ydertret blijft ftaen,
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Ir. WlLLBM van ARKEL. 23

Rek-halfend om en d'om met opgefteke ooren

Om 't nakend ongeval van wijt en lijt te hooren,

Vol anxft, en lijk als voor fijn eygen fchim beducht,

Staeg veerdig tot de vlucht.

Sookom ikeveleens hier dus ontijdig dwalen

Onfeker ofwattrooft.of mijn verdeitte halen.

Des vyants hinderlaeg,en onverhens verraed

Mv ftacg te wachten ftaet.

Als ik my wel bedenk ik fpeel hier met mijn leven,

Kn heb my rukeloos op defe weg begeven.

Den wand, en de nacht dient niet te veel vertrout.

Dat mijn lichtveerdigheyd my niet te laetberout.

Ik geefontijdichmy dus onderis vyants wachten.

Wat kan ik anders als een fchoot door at lijf verwachten ?

Wech met fwaerhoofdigheyd.Vrees fet hetquaetfte voor.

Het is begonnen, en het moeter nu mee door.

^fkel. Leyenburg.

Wat heeft heer Leyenburg u herwaerts aen gedreven ?

Lcsenb. Dat ik my dus by nacht heb uy t het Aot begeven

Is dat den droeven ftand van defe ftad my deert,

Dat ik al d'onheyl geern fag van u afgeweei t.

Want uwe tegenfpoed die fchijiit my mee te raken

Dewijl ik d'eer heb u in maegfchap te genaken.

Dies dunkt my dat ik wel een middel voor (ou flaen

Waer door dat Gorcum fou het dreygend quaed ontgaen :

Ik maek my fterk de faek foodanich te befteken,

Dat gv het leger haeft van hier fult op hen breken

.

Dit dreygend bloed-bad weer van uwen hals gejaegt.

Ia foo gv u in als naer mijnen raed gedraegt,

^k Sal niet alleen de kling haer inde fchee doen houwen.

Maer ( foo gy wilt ) u met ons hai togin doen trouwen

.

Afkel. Doen trouwen Leyenburg ! Uw hoog gemoede

vrou
. , r

Deed haer te kort indien fy foo laegbucken lou.

Het huv s van Beyeren moet naer wat hoogers kijken.

Leyenb. Ik bid u wilt doch geen onkondig oordeel ftnjken.

B 4
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24 T>en Ondergangh vm
Gy weetniet hoe de fack gelegen is mifTcbien.

Betroutu op mijn woord, en gy fultd'uytflagfien^ (ken,
%ArkeJ. Mijn landen fijn verwoeft , mijn huyfenafgebro-

Mijn fteden neer gerukt , en in den brand geftoken
Gelijken anders niet als een ongankbaer duyn
Van as en ftecnen , en van opgehoopte puyn.
Daer 's niet een buom omhoog , 't is alles neer gehouwen,
En fou Jacoba nu met Arkel willen trouwen !

Nu feg ik, nu men heeft lijn trotfe borgt vernielt,

Nu dat hy Everfteyn fiet in de Lek gewielt,

Na dat men *t alles heeft ten vier en fweerd gegeven
Daer men het oudehuys van Arkel in fag leven ƒ

Dit fcielt daer nu maer aen , foo lang te woeden , tot

Haer vinnigheyd vernielt het voordre o verfchot.
Wel aen fy doe haer beft ons door de kling te hoonen

1 Men {al van defe fy haer weer de tanden toonen,
Op dat fy leer , wanneer de nood gaet aen de man
Wut op de vyanden geprangde wanhoop kan.

kLeyenb^ Verblindenjongeling ach doet uw* oogen open

!

Of wilt gy uw* verderfal willens tegen loopen ?

Erkaut de faek ter deeg , en neemt een goed befluyt.

Dat al deef fwarigheyt by tijts noch wert geftuyt.

j
Gy kond (indien gy wilt ) het dreygend onheyl fchouwen,
En ftuytcn al de ramp die voor u fchijnt gebrouwen.
Wat breng ik ons vorftin ^ ^y^rkel. Dat ik eer fterven wou,
Eer dat ik oitmet haer in echt vergaren fou.

Leyenb. Is dit uw'antwoord ?

t^rk.lsi. Leyenb. Ik fil deboodfchap dragen,

Maer gy fult (vrees ik) noch deesfchamperheyd beklagen.

t^fKel. Wy fien het end te moet, en wachten met geduld
Wat voor oftegenfpoed ons noodlot noch vervult»

Rcy van gevluchte Arkelfc boeren.

Salden hemsl meer elettden

Over 't Igndvan v/^rkelfenden !

Heeft
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Ir. WILLEM yan ARKEL.
ffeeft ons nood-Iot niet voldaen
Metfoo dik m vlam teftaen !

Kan men ons befuurde êejlen

lemmer dan genoeg verivoeflen !

Onfe bergen volgeflafielt
In onffuoeet hy eengefchrapelt
Sten ivy iaederom verbrant

Ofdoor krijgjlie aengerant.
t Greyn hy ont in d'aerdgefmeten
Wert by anderegegeten.

Daer ons ivijfsen kleynefchapen
Die hier Isnx defiratenJlapen

Snacken naer een fiukjen brood
Tegenftrenge hongers nood,

Want wy hebben 't algelaten
*yien de moedwil vanfoldaten,

^innige oneenigheden

Watfmijtgy en land^ en fteeden
Rampenonheylop den hals !

Bittre krijg ivat braekt gygals !

Klammen, kermen, iveenen/fuchten
Datfijn WW*gemeene vruchten.

Roofen buytvoor defoldaten
Sijn ons dorpen, en haerfiraten
Werden van de ploeg genvent

:

Schuur noch berg is overent.

Ja deplaets draegt koren aren
Daer ivel eer ons huyfen 'waren.

Dies O Hemel fiaekt uvj woeden
En verwerpt dejlrenge roeden

C 5 Op
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26 Tyen Ondergsngh ym
op ons buyt ttu afgefneefl :

Onfe 'wonden cenrgeneefi

Door uw' flrenge handgejlagen.

Weert doch, iveert doch cent de pUgen.

HET DERDE BEDRYE.
Vrou Jacoha.

Elijk het fchip in zee dat harde winden treffen

VlHet eene oogenblik fich tot de locht fal heffen

,

En 't ander weder fchier fijn kromme fteveftoot

Daer d* opgefplete zee de grond gelijk ontbloot»

Soo werd ik eveneens gefolt van mijn gedachten

Die nu vertroofting , dan mijn ondergank verwachten.

Maer als ik my bedenk ik heb een faek beftaen

Daer in ik my al vry te buyten heb gegaen.

Ik heb mijn' eer geftelt in mijnes vyands handen.

Wat wacht ik daer van af als oneer en als fchande ?

Had ikdit eer bedacht. Maer onberade vrou

Gy krij<n van aw' bedrijfnu al te laeC berou,

Enfult uw' loffigheyd licht al te dier bekoopen.

Doch het geworpen loot moet nu te gronde loopen.

Maer waerom alles dus ten quaedften ook geduyt ?

Wie weet wat Arkel noch met Leyenburg belluyt.

De nood die wetten breekt die fal hem overtuygen,

En fijn verfteent gemoed doen voor de reden buygen.

Men hiel hem redeloos , indien hy aen de vrou

Van Holland » Zeeland . met Vriefland en Henegou,

En andre landen meer fijn weer-min fou ontfeggen.

Sijn fwacken ftaet fal hem 't gevolg voor oogen leggen,

En fchoon de min geen vat had op 't vei ftokt gemoed,

Doornopd-dwang die hem dringt wertnoch mijn hoop

gevoet ^
Hoeikhetfchikdefaekenkannietfijneeprefen.

Maer waerom doch alweer mijn cygen felts verwefen
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Ir. IVILLEM ym ARKEL. 27

Het geen dat ik befta is eertijds me<?r gefchiet.

Indien dat ik bemin ik ben de ecrfte niet.

Die fulks begeert te fien , die open maer de boeken,

Waer in d* exempelen niet wijd en fijn te foeken

,

Hy lees hoe lafón van Medea wierd bemint

,

Hoe brandend' Sappho tothaerPhaon was gefint

En hoedemaegd(nadatfy door verliefde verfen

Vergeefs gefocht had hem lijn weer-liefd afte perfen)

Sich van het hoog gebergt heeft in de zee geftort

,

En door de wanhoop foo haer leven heeft verkort.

Hoe Dido, boven dit den hooft-man der Troianen

Heeft om fijn min gefmeekt in biggelende tranen.

Doch waer toe meer verhael * Men fag van alle tijd

Dat eenig edelman wierd om fijn deugt gevrijt.

Dies loopen 't fpoor heel mis al die het daer voor houwen
Dat keur van huwelijk geen plaets heeft in de vrouwen,

Infonderhcyd als wy , wiens trouwen meeft beftaet

Uyt inficht voor 't gemeen , en redenen van ftaet.

Maer Leyenburg die fchijnt al vry wat lang te toeven.

Kreeg hy een ongeval het fou mijn ziel bedroeven.

'K fal haett den uytflag fien. Het fchijnt de tijd lich rekt

Wanneer ons hakend hert naer imands w^erkomft trekt,

Leyenburg. Vrou Jacoba.

Den hemel fy gedankt ik ben weerom gekomen,

En niemand van het hof mijn af-fijn heeft vernomen.

Dus blijft mijn doen geheym. Dat maer de hartogin

Nu mocht van my ver ftaen een tijding naer haer fia

Mijn tong die fal met vrees foo harren antwoord melden.

Waer toe fwaerhoofdigheydP mijn doen is niet tefchelden,

Maer Aikel gy liet toe dat uwen hoogen moed
Sich niet.en fmoor' in uw' , en uwer borgcrs bloed.

Gy tergt de gene die de macht heeft fich te wreken.

Hoe bitter wil u dit noch in uw' ooge leken.

Dus barren antwoord ! Wel Uw'fchamperheyd die kant

Sich tegen een , die u te vinnig is getant,

Sacht
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Sachtdaer'sde iiartogin. P'rou lac. Uw'blijrrcn fchijnt my
Verhaelt ons hoe gy met uw'boodfchap bent gevai ê.(jaren
Uw* wefen (naer my dunkt) voorfpelt my niet veel goed
Ik lees een quade maer uytuw' ontftelt gemoed.
Walt aengenaem , of had hy tot de faek geen ooren ?

Leyenb Indien *tme- vrou gelieft fy fal het van my hooren-
"Was oyteen ftad volrou, vol droef heyt, en vol druk,
Neerflachtich , in de klem van 't nakend ongeluk,
Soo iflet Gorcumnu. Demenfen fich verfchuyien

Om in haer eenfaemheyd haer noodlot te behaylen.
'Tisdroefheydom end' om. Waer men fich keert ofwent
Men hoort niet als een galm die fuchten opwaerts fent

.

De ftad die dreygtfich in de tranen te verfuypen
Die lanx de wangen van den hangen borger druypen,
Die(ennietf<)nder reen) voor vrou en kintbedeeft

Heel anxftich van dit werk een fwaren uytflag vreell.

De vrouwen naer om hoog gevouwen handen recken
Om foo den hemel tot medoogen te verwecken,

11 Eik vreeft dat Arkel wacht het uyterfte geweld,
En foo fijn ganfche ftad als in een bloed-bad ftelt.

Het volk dat kreeg wat hoop met dat ik was gekomen,
Die in een oogenblik haer weder wierd benomen, ( om

.

Want met dat ik. Frou lac. Maek kort leyt mijn geduld en
Leyenb. Op dat ik dan tot flct van mijne reden kom.

Na dat ik alles had aen Arkel voorgedragen,

En naer mijn kleyn verftand niet over had geflagen,

Verfekering gedaen met wat een dieren eed
Gy uw' oprechte min hat tegen my bekleet,

Soo heb ik hem daer op heel crnfticb voor gehouwen
De fwarigheyd die hy kon weren doordit trouwen,

Derampenonheyl ,di^ hy hierdoor fou ontgaen.

Gedurend'dat ik fprak fig hy my vinnich aen.

Sijn oogen onder het gefronfte voorhoofd branden

Gelijk twee vlammen vier* Hy knarften op lijn tanden,

En't hert befwangert met een lang verkropte fpijt
^

Berft tefFens uyt , en mv daer op in 'taenfichtfmijt

Hoe
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Ir, WILLEM van ARK EL. 29

Hoe dat den Beyer 't huys van Arkel had getreden,

Sijn landen gans verwoeft, fijn floten, borgten fteden

Tot aen de grond verbrant, en boe hy door het ftael. ( hael.

V.Iac. Secht my lïjn antwoort want ik haetdit lang ver-

Leyenb. Hy nam veel liever fich met eygen hand het leven

Als dat hy hemmet ufouin de echt begeven. (befluyt,

^^/^if.Watfechtgy Leyenburg ! Lcye. Dit kreeg ik voor
Me-vrou ontfchuMich my dat ik dees woorden uyt.

V.lac. O opgcblafe tong ? Dorft gy dees'antwoortgevea

Aen haer die meefter is bey van uw' goed en leven !

Gy dorft my weygeren, maer 't falaen my haeftftaen,

OFik u in gena, ofongena neem aen.

Menlaetniy wat alleen. Oover bitfe woorden
Die my gelijk mijn hert en ingewand doorboorden ƒ

Onmenfelijken mens hoe bent gy dus verfteent

Dat gy aen mijne min geen meerder heul verleent

!

Al had gy even als Ach lles uyt de fchonken

Van leeuw en beer het merg in phets van mem gedronken,

Al ba ) gy even als den tweeling, die de ftad

Van Romen heeft gebout een minne-moer gehat.

Noch wierd gy meukbaerdoor geftorte vrouwentranen,
Dies roemt gy u te recht afkomftich van Troiancn,

En toont dat gy in aerd iEneas wel gelijkt.

Uw* ongevoeligheyd de fijne niet en wijkt.

Hoe dien ondankb'ren gaft fich eeitijts heeft gedragen,
En Dido die wel eer princes was van Carthagen
Tot fuiken wanhoop bracht, datfy meteygen hand
Het bloote lemmer ni haer boefem heeft geplant

\Vert heden noch verfoeyt : dus falmen u ookfchelden.

En eeuwen naer uw' dood dees' uwe dwaefheyd melden.
Maerlaes watfcheldikal ! Ga ik mijn oogen flaen

Hoegroffelijkmen *t huys van Arkel heeft mildaen.

Ik hoor de reden felfs mijn eygen vonnis fpreken,

En Willem is getergt om fich aen ons te wreken.
De kittelige fmaed, en aengedane hoon
Die by van o:.s ontfing v erdient geen ander loon.

Wat
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Wat ftatcr dan voor my rampfalige te wachten
Als dat mijn ziel fich quelt met troofteloofe klachten.

Onood-lotdubbeld wreed ! O tranen fonder heul

Gy fijt voor mijn gemoed laes al te harden beul.

•yirkeï' Egmond' Virnenburg*

Den dageraed die ftaet om uyt de Maes te klimmen.

En fchittertaibcreydsmetkooper-roode kimmen.
De donkre nacht verdwijnt , en glijt allenxkens heea
Het gulde fterre licht , dat flus foo brandend fcheen

Wert nu gelijk als loof, en fchuylt fich in den hemeJ,

Nochtans verneem ik niet , hoe wel het groot gewemel
In 't vyandlijke heyr fegt dat hy is ter been.

En dat hy bieren daer fijn volk vaft trekt by een.

Het fy dan hoe het fy : foo hy heeft voorgenomen
Ons noch van defe nacht hier op het lijf te komen
Het falal haeft gefchien , want tulfchen dag en nacht

Is 't datmen aldermeeft des vyands aenloop wacht.

Ik heb rontom de wal befichticht , en in *t ronden

De poften overal wel , en hefet gevonden,

Een iderin fijn plicht : de hoofden nietalleen,

Maer het gemeene volk was wacker , en ter been.

Daer was geen llapen in de krijgflie, die by paren

In 't wacht- huys met de kaert , ofdambord befich waren :

Ik vont een idereen bereyt , en wel gemoed

,

Het geen dat my van haer foodanich hopen doet

»

T>n foo de vyand ons fijn macht op 't lijfwil fmijten

Hy overal fal op de punt van *t lemmer bijten.

Daer *s broeder Egmond, wel hoe vont gy't door dellad?

Egm. Soodanich dat ik mijn genoegen heb gehar.

Op 'tmerktveld nietalleen , maer doorgaensin deftraten

Daer heb ik alles wel gevondefn , en gelaten»

Het volk in wapenen bereyt om fich te flaen.

En met een kloekheyd op fijn vyand \os te gaen.

*K en wil niet twijfelen elk fal fijn eer betrachten.

^rk' Wat brengt ons Vernenburg?
Vern, Wy hebben ftorra te wachten.

De



Tr. IVILLEM ym ARK EL. 3 »

De vyand is te roer , en heeft het harnas aen

Gelijk men uyt 't geknars van wapens kan verftaen.

Ons fchilwacht naer *t kafteel heeft overlang vernomen

Dat 't flot fich veerdich maekt om ons op 't lijfte komen^

^rkel Bercyt u vrienden tot befcherming van de ftad.

Egm. 'K heb altoos voor dat neft bekommering gehad.

Soo dra als defc ftad by my was ingenomen

Soo dacht ik ook het flot in handen te bekomen :

Ik had dien doren geern uyt onfe voet gerukt,

Maer wat ik onderftont het is my al ipiflukt

:

Hoe ik het aenving naer belooven , ofnaer dreygen

Wou dat verraders gat fijn oorcn nimmer neygen.

Fcrnenb. 'T is tijd dat men fich ftelt tot tegenweer.

^rkel- WelacD

Dees kling die Oil 't geweld des vyands tegen gaen.

Leonofe. Vrou Jacoba.

Hoe fie ik u me-vrou dus met bedrope wangen !

Frou lac. Een yflelijke fchrik heeft mijne ziel bevangen*

O Leonoorikben ten uyterften ontftelt. (quelt?

Leonore. Wat is het doch me-vrou dat u dos heeft ge-

5egt uwe dinares de oorfaek van uw* weenen. (fchenen,

Vrou lac. De geeft van Arkel is my in mijn droom ver-

Die my helae» veel ramp en onluk heeft vermeit.

En fijn gewifle dood genoegfaem heeft gefpelt.

Als ik het denk my dunkt dat al mijn h lyren rijfen.

Ik voel een trilling noch door al mijn leden yfen.

Ik heb een fchrik gevat , die my niet ree ontgaet.

Wat heb ik hem gefien in een bedroefde ftaet

!

Niet als hy voormaels placht te fitten in de fade!

Omringt van ridderfchap , en uytgekiptcn adel.

Niet als hy voormaels placht met 't gÜnftrend harnas aen
* Gelijk hy was gewent wel eer ten ft rijd te gaen.

Niet met het hellemet vol wrti'en roode veren

Bereyt ter loop baen tot het breken van de fperen.

Aeo fijnen eim eu hing geen filvre beukelaer

Door loopetweemacl met de roo getakte baer.

'Ken
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3 2 Den Ondergmgh yan

'K en fag hem niet met fweerd ofwapentuyg omhangen,
Maer als een zielloos lijf, fijn ingevalle wangen
Van aengebacke bloed begruyfelt, en bemorit.

De wonden diep gedrukt in fijn manhafteboift

Die fag ik (ach ik fchi ik) van bloed en etter leken.

Hy was tot meer mael toe om tegen my tefpreken,

Maer door het fnicken wierd de flauwe galm geftuyt.

Ten leften bar ften die ten bangen boefem uy t,

Waek op Jacoba. Hoe ! *T is nu geen tijd om flapen.

Siet eens uw* Willem, en hoe fijne wonden gapen.

Siet hoe hy van uw' volk is derelijk vermoort,

Gekerft gelijk een vis, en in fijn bloed verfmoort.

Voldoet u bitfheyd nu uyt defe lauwe beken,

Die allefins uy t dit gemartelt lichaem leken,

Op dat de wraek luft en de lang gedragen baet

Sichin het Arkels bloed eens fat fuyp, en verfaet.

Soo ras en had de geeft, dees' woorden niet gefproken,

Of in een oogenblik was hy mijn oog ontdoken.

De fchrik ontwaekte my , en ik fprong < » ver end,

Sag om en d* om, maer laes vond niemand daer ontrent.

Leon. Me-vrou ontfet fichniet dat fijn maer fwaredroomé
Van droefheyd voortgeteelt Droogt defebrackeftromen.

U w' wijfheyt hoop ik dat dit haell verwerpen fal.

^ Vrou lac. Mijn hert my overtuygt van nakend ongeval
I Ik vrees men fal eerlang van wichtich onluk hooren :

Indien dat Arkel hier komt in fijn bloed te fmoren,

Mijn handen fullenmy verfuypen in het mijn,

Want ik fal van fijn dood de wreede oorfaek zijn.

Soo hy hier ftruykelt inde bloey-maend van fijn leven

Dit is de hand die hemden doodfteek heeft gegeven ;

Sijn bloed dat eys de wraek van niemand als van my,

l,eon. Ik bid me- vrou die denk dat het maer droomen zy-

Wilt uw* onftelt gemoed doch wat te vrede ftellcn . (
quellê.

F.y^c.Neen defé droom-geeft komt my hier voorniet niet

Ik vrees gy fult de dood van Arkcl fien eerlang,

En in fijn ncderlae^ook mijnen ondergang.
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Rcy van Gorcumfe Jonk-vrouwen.
S A N G.

^itttte-goddie voor utv'fchichten

•yil 'wat leven heeft doetfwichtett,
' Die teel eer Je hooj^egoon

Deet verlate» haren troon,

Waer is nu uw hoog vermogen
Tegen redenfoo veihreyt^

^ gy defefchamperbeyd
Nu in ^rkel moetgedoogcn.

T E G E-S A N G-

Om Omplale te beminnen
Dioongtgy Hercuhr totfpinnen
Daer dit ongenadig ivoui
Heden noch de naemvanhout.

Toont infijn nakomelingen
Dat het loelgeflepefpitf

V'an WW foovermaerdeflitt
Hemfoo icelah haer kan dwingen,

S A N G.

Wat in hojfeny wat op hoornen^

Wat infoet ofbrackeftroomen
Wat dat in de velde woont
Sich aen ugehoorfaem toont.

Ia de barre Noortfe beeren

Middenin deftrengevorft

Konnen noch uyt hare borft

\3w gepuntefchicht niet weren,

T E G E-S A N G.

En hebtgy op uwe koker

Krachteloofe minne-ftoker
Niet een pijlfoofchefpgetant
Oat hyftch in *t ingewand

i3
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Ve-a Ondergmg

Van den jongen beer kan hechten 1

Hangt WW tuygjen aen de 'want

IVffl dat wwejlappe hand

^nders 'ntct 'weetuyt te rechten.

S A N G.

Gy die '/ al in min doet blaken

K«ntgy WiUemshorJl niet raken \

Selfs de vliegy de mug , de mier j

Ja het aUerkleynfle dier.

Voeld WW minne gloe^ van binnen,

Kleyn en groot al 'watter leeft

Tot de liefdeftch begetft.

Zee en aerd , en locht bemtnnen.

TEGE-SANG«
Gaet en Jaetww flompeflitfen

Op de krepeh aenbeeldfpitfen ,

En gy blondefchuym godin

Spant met hemww krachten in

Om dit onheyl op tefchorten,

Stuytdees'wreede menfe moord

Die hier /het in haer geboort

Eer de khng komt bloed teprten.

VIERDE BEDRYF.
Brederode. t^eer B^rnard.

^Hoog.geleerdeman .
paykder gekroonde yad'ren

O UW wolrden moedigel; h tbW in on e ad ren.



Ir. WILLEM van ARKEL,
Dus kan een leeraers tong felfs d' alder roufte gaften

Geraken aen de ziel , en in den boefem taflien. fgedreygt
Heer Bern. Wanneer de mens van dood , of onheyl wert

Dan is het dat hy 't oor flux tot lijn leeracr neygt.

Wanneer hem cegenfpoeden ramp dreygt aen tetrelFen

Dan kan hy hert en hand wel naer den hemel heffen,

Maer met de vrees van 't quacd iïjn ootmoed ghjt verby,

Het hert wert wederom op nieusverfteent, enhy
Leeft weer, als of hy hier louw honderd jaren wefeni
Hoewel hy dik dan veyg,ja veygeris, als defe

Die nu ten ftrijuen gaen. Dat ider een bedacht

Hoe dat de dood dik komt gi^lijk een diefby nacht.

En hoe dat aen den dis ff lts tulTchcn brood en lippen

Een kleyne toeval ons de ziel kan doen ontfl ippen,

Dat ider feg ik dit met aendacht fag te moet
Men fou foo rukeloos niet leven als men doet,

Maer fchoon gedurich men het fterven fiet voor oogen
In anderen , noch wert men daer door nit t bewogen.
Vergeefs het voorbeeld van den evenaeften leert

Hoe ras den broofen mens tot ftofen aflche keert.

Men liet verby fijn deur fchier dagelijks op baren

De lijken dragen van die lijn bekende waren,
Men fet niet uy t den huys de voeten in de kerk,

Ofaenftonts treden fy op d' uytgehouwe <èrk,

Hier van een bloedverwand , daer van een wel bekenden
Diekloeken wel tepas (foo 'ticheen) fijn leven enden.

Hier weer van een die van de dood wiei d weg gerukt>

En als een blom in knr.p ontijdig atgeplukt.

Daer vind men weder dnt het gi aft-fchrift is te lefen

Van hem die onlanx noch foo dapper placht te wefen.
Ach datmen dac bedaclK , fijn defe weg gehaelt,

Het geen ik fchu]di{> blijfdathebben fy betaelt.

De tijd die fal miflchien haeft kouicn dat ik 't leven

Aen die 't my heeft gegont ook weer fil moeren geven.
De dood heeft haer getrcft , maer heeft fich felfs vergift,

$y had op my gemikt , en he»cft haer erm gemift,

G % Hy
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' j Den Ü'adergmgh

Hy fal eeilang miflchien een ander pijl gaen fcherpen,

w En my die onverliens in mijnen boefem werpen.
'

' Dies is bet tijd mijn ziel dat gy u voor berey t,

Op dat gy wel gemoed 't onfeker uur verbeyt.

W.Myn ziel verheugt fich heer in u te hooren fpreken,

Maer (als gy weet) de tijd gebied my af te breken.

Het volk tct aenlooü ree ftact naer mijn komft en wacht.

Heer Bern. God geef dnt die met winft ten end mag fijn

Die uwe hoofden wil met fegeprael bekroonen. (gebracht,

Bred. Den hogen hemel wil u aluw goedheyd loonen.

Ikblijfaenuverpl!cht.//^^frB(;r«.Gaetheen,enGoddeheer

Die geefdat Bredero verwinr a^r weder keer.

Vrouiacoba. Leonore. Heet' Bitnard.

Mydurkt'tgcfchiethoutop.
Leottore. Gewis de trompen fwijgen,

Dies fallen wy door d* een of d' ander tijding krijgen

1
Hoe dat fich het gevecht al toegedragen heeft.

\\ 4 Vrott lac. 'T is alles wel indien dnt Arkel maer en leetc.

'

Leortore.lk hoop dat gy eerlang de tijding fait ontfnngen

D^t hy noch levend is me-vrou.en uw gevangen, (bracm.

Frou lac. Ach dat my imand mier foo goeden kondichnp

Maer mijn befwaert gemoed het tegendeel verwacht.

My dunkt ik fie geftaeg een herwaerts komen loopen

Die droeve t.jding brengt. Leon. Laet ons het befte hopen.

Het quaed komt tijds genoeg. -

Frou lac. My dunkt dat ik het hoor*

Z...«,9r^. De vrees me-vrou die ftelt altoos het quaedfte

Hebt Rv niet Bredero foodiinich laft gegeven, C voor.

Dathv(was'tdoenelijk) hem fparen foq in leven, (vuylt

Froujac Maerhoelalhy deküng hem wrnigen uyt de

Soo lantT de ziel niet uyt het lichaem verhuyft f

Ik vrees hy levend fich noit fd gevangen geven. (yen.

Xco«.Als men fich fiet vermant men doet al veel om t le-

rrou lac Ik ken fijn dapperheyd.

/.^rJcTrtf.Gins komt heer Bernard aen.

nou.ïac. Wat nieuws brengt gy ohs heer gy komt van

binnen gaen.
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tVILLBM yan y^RKE L, 37
H^^^ De ftad is over , en de vyand is verflagen,

Dies ga ik vrou Margriet dees blijde tijding dragen.

VroH lac. Hoe is 't met Arkel docii ?

Heer B^rw.Helaes. VrouJac. Maek ons bekent.

Heer Bern. Dien heer die heeft de loop des levens nu vol-

De dcipprejonge ziel is *t lichaem nu onillopen,
.
(ent,

Naer ik het gulfend bloed (aguyt lijn wonden loopen.

Frou lac^ O Hemel wat ik hoor ! O doodelijke maex ?

Willem 't leven quijt, het mijne loopt gevaer,
Segt my , ik bid u fegt had hy de Qeeft gegeven
Wanneer gy hem verliet?//.^^mï>oe washy noch in'tievê.

Maer lijk als levend dood , dat alle oogenbhk
Daer niet te wachten flont als d* alderleÜe fnik.

In foo een toeftand heb ik hem op flraet gelaten

In bloed en flijk gerolt , en van lijn volk verlaten.

Vron lac.lndien datgy voor my oit goedheit hebt gehat,

Soo bid ik vader keert met ons weer na de ftad.

Ach brengt my daer hy leyddiemy met hem doetfterven.

Heer Bern. Me-vrou bedenk haer doch.

l^rou lac. Kan ik dan niet verwerven
Datgy my brengt daer het gemartelc lichaem leyd^
Vermag mijn fmeken niet op uw eerweerdigheyd

,

Soo bid ik ander maellaetdefenfilten regen
Dielanx mijn kaken rolt u doch foo veer bewegen.

Heer Ber. Me- vrou ikbid u doch bedenkt wie tiar gy bent,

Eerdat gy uwen naemdoordefen handel fchent.

Indien de hartogin fich dus toont uytgelaten

Om Arkel , denkt hoe fal de wereld daer van praten.

Onfchuldicht my dat ik u feggen moet , dat d' eer
Van fuiken vrou als gy is «ytei miten teer.

Indien fy derwaerts loopt het fal voorwaer niet fluyten,
Dies bid ik Leonoor helpt my haer opfet ftuy ten.

Ltffn. Me-vrou fie eens 't gevolg van defefaekte moet.
De opfpraek van het volk moet immers fijn verboet.
Laet u door rede van de vader wederhouwen, (fchouwen,

T^'roH lac. Ik wil het levend lijk voor 't left noch eens aen-

C 5 Op
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Oo dat mijn Willem van Jacoba werd omermt.

En 't ftervend aengeficht
foodanich wert bekerrat,

Dat mijne oogen in haer uytgcftorte plaflen

Het bloed en vuylicheyd van iijne wonde wallen.

Gaet met my wederom. Vermag mijn bidden met,

Soo wil ik dat bet dan als door gebod gefchiet.

Op datwanneer de fon fijns levens komt te duyke»

Ik metdelaetftekns mag fijne oogen luyken.

Wat wederhout gy my ai vader laetmy toe

Dat ik aen W illem noch dees lefte vriendfchap doe.

Leonorc Gy lïet haer opfet met geen reden is te weren.

Heer Bern! als het wefen moet foo laetonsder-

waertskeeren» /i^^„or,«„

Vrou Uc, Laet ik den ftervenden voort alderleft eens hen.

BeerBcrnM dat me-vrou gebiet dat fal van ons gefchien.

Vrou Ucoba, Heer BernarJ. Leonore,

Dat JeftanJaerU cn de vatten

Sich nu doopen in mifn tranen :

Jn Je plaetf van huren blaen

Sj het treur'kleeJaengcJaen.

'tRou'tapp behangh defalen

InJe plaetf vanfegeprakn.

Dat Je punt va»fpief enfpeer
Nu hetopperïionJerflkeer.

Het geiceer verkeerJgegrepen

Laet Je pmt lanx J' acrJeJhpen,

Dat'Je velJ trom/ich verJooJt»

En met bacyhaer galm berooft^

OpJatonfeJroeve ooren

Hare Jompe rou-marfbooren.

'ThelJertjillenfy belet

Van Je vrolijke trompet.

Laet hetJoove monJ ftuk neurcn.

En met my't verliet betreuren

Van Jen braven jongen helJ

Door mijn eygen volk geveld,
^
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Door mpn eygett hand Joorfteken-

Oogenfiurt vryganf'he bcekett,

En verdrinkt m^n droefgemoed

In een bralde tranen vloed*

Bedroefde fcgepr ^el ! Ramfahch overwinnen !

Gy brengt my een verlies dat my gaet aen de finne»,

En fchüon dat gy bet hert van ider een verheugt

Treurt deeP rampfahge in 't midden van de vreugt.

Hoe dat ik meerder fie dat andrè fich verblijen

,

Hoe dat ik meerder voel de rou mijn ziel doorfnijen,

Waeromof Lachelis voormy dan langer fpint

Dewijl ik in mijn dood mijn welbehagen vint ?

En gy moordadich ftael hebt gy hem neer gehouwen,

Waerom endeed gy my met mee de ziel uytfpouwen ?

Ofwaerom wring ik u niet met mijn eygen vuyft

In defen boefem dat het bloed daer henen pruy ft

,

Om foo de tochten van mijn adem afte tappen,

En d' afgeleefde fchim mijns liefs te moet teftappen >

O Wil em heeft dees' hand uw's leven draed gekort

't Is reden dat fy mijn moordadich bloed ook ftort.

Neen neen het nood-lot houd Jacoba beft in leven

Om haer verdienden loon van defe moord te geven.

Rampfalige wat wil van u noch zijn. Heer Bern. Me-vrou

Geeft aen de reden plaets , en matigt uwen rou.

Gaet doch het voorbefchik des hemels moedich tegen.

Vrou lac. De wond die Willem kreeg heeft ook mijn aiel

doorregen,

Sijn dood die heeft mijn hert gelijk als toegeklemt.

Den hemel vader heeft tot mijn verderf geftemt.

Heer Bern. Neemt toevlucht tot geduld en wilt deef' tra-

nen ftelpen.

Geen knaging van gemoed en kan dedooden helpen.

'T is vruchteloos me-vrou dat gy u felfs dus quelt. (helt.

rrou lac Ik voel dat mijn gemued heel na de wanhoop

Heer Bern. D^reden moet het feil noit voor de droefheid

Laet uw' kloekmoedieheyd in defe toeval blijken.( ftrijken.
^ ^ C 4 Den
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Den hemel fent u dit op dat deef' tegenfpoed

Een ware toet^fteen fy van uw manhaft gemoed,

fituytdefe tranen dan die u niet konnen baten. (laten,

Vr.Uc Dedroefheyd wilfoorasdenboefem nietver-f

Die als (y in de ziel recht plaets genomen heeft

Niet anders als door tijd gehoor aen rede geeft.

Dus wietehaeftich poogt fijn tranen op tefchorten

Doet die in tegendeel meer biggelen en ftorten.

Mijn liefs vermoorde bloed o vader is noch lauw,

Sijn diepe wonden fijn voor my noch al te rauw.

Ik voel die noch te vers mijn droeve ziel doorbijten.

Daer is niet als de tijd die mijne rou kan fl ijten.

Dus fucht Jacoba fucht den bangen boefem uyt

Tot tuffeloop van tijd deef' uwe droefheyd ftoy t.

Rey van Aikelfe cn Hollandfe Soldaten.

OOnhevseeghrefelle dood

Onlftetgy dan noch kleyn noch groot

Den braven Wtllem niet tefparen .

K»ptgyftfn boom der levens om

Niet inJijn dorren ouderdom

Maer dut in 't bloeyen vanftjn jaren ,

R. V. H.
O alte diere Jauren blaen

Die onf opfoü veel Ipken fiaen

Defegen is aen ons gebleven^

T^aerfchoon ofHoÜandfegepraelt

De uoinfl uoeri al te dier betaelt

Met onfes veld heers bloed en leven.

Waer ts nu Reynoufs kloek bekyJ ?

R. V. A.

Wacr is nu WiUems dapperheyd

Die kortsfaaglom in iders oogen ?

Waer is nu fijner ermen kracht
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Die Hollanddikmaeltfchrik acn bracht,

R. V. H.
*^lfaem gelijk een rool^ vervlogen,

R. V. A.
Op hoop van u herocmtgeflaght

Hier leyt nu al het groot verwacht
Dat Arkelmofï door u bckofrjmsft

De dooddifi u het leven nam
Sal licht beletten uwen ftam

Het erven van twee hartochdommen .

R. V. H.
Een oorloogf man ir ah eenglaf,

%yilif hy kloekf fierky wel te pas,

Een pijlofkogel doethem ferven ^

%Als^t loot hem door het lichaamfnijt

By raekt het broofe leven quijt

Gefwinder alseen kruyk aenfcherven.

R. V. A.
Kanfchoonheyd, kan bevalltkheyd

lian oorloogf deugde kan dapperheyd
Dan by de doodgeen voorfpraskjirekken!

R. V. H.
Hoe groot de deugd van imandfy
Sy kêopt haervan de doodniet vry

Geenfchoonheyd kan ons dagen reeken.

HET VYFDE BEDRYF.
Heer BernarJ. Leyenbttrg.

WAt fegt gy is fy du3 op Vernenburg gebeten ?

Leyenb.Soödsimch dat ik vrees.dat fy ficb fal vergeten,
En op het moord-toneel doen ftorten 's graven bloed
Soo goede voorfpraek het niet tijdelijk verboet.
Haer gramfchap loopt te hoog.

Heer Bern. Men n>oet de faek beletten,

En fien met foetigheyd haer gramfchap te verfetcen

G 5 In-
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Indien het doenlijk is. Leyenb, Wat dat het groot gefag

Van vader Bernard by de hartogin vermag,

Daer van is d'uytdag ray verfcheyde mael gebleken,

Dies bid ik vader fiet ofgy haer kont verfpreken,

Geleeentheyd die geeft u dik by haer gehoor.

Hout haer de keten van des graven maegfcbap voor.

Wat bitteren gevolg dees faken naer haer ««^^cken.

En wie fy door dees dood tot weerwraek op fou wecken

Indien dat uwe tong haer beft hier in wil doen

Soohoop ikdatfyfaldit ongeval verhoen.

En dat jacobafich in gramfchap niet fal wreken,

En in des graven bloed haer bitfe handen fteken.

Beek haer de wreedheyd af, preekt haer fachtmoedigheyd

Op hoop of haren toorn daer door wierd' neergeleyt.

Lr fiL.Mijn tong die fal hier in een wilhch voorfpr^^^^^

^

wefen. ^ y^. „ ^ .

i^vei»^. Daer dient geen tijd verfuymt, want vader tftaet

Dat den gevangen werd in 't heymelijk ontzielt.

Dies was niet quaed dat gy u ftadich by h^er hielt,

Soo kont gy over al op haren handel pallen.

Eer fy ons door de kling mocht komen te verratlen.

nlrBcrn. Men fie datmen vooreerft haer gramfchap

X.v..^.vTk'jgtmS gewin,foo fal de reft wel gaen. i

^
Heer Bernard. Vroujacob».

Ik bid de hartogin Wil d»t wreed opfet breken. («en.

rr -ï'I'n^o'u^d doen werd geftraft kan niemand te-

rTrSHndWismLgevolgvanvoorbedrevequae^^

Hs/Hoe crooter quaed mevrou.hoe
grootet ©erjerge- •

E^prinsdSbeUdiequütfcbeUc^
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Maer die verfekering door fijne wreedheyd foekt

Wert van de fijne wel gevreeft, maer ook vervloekt.

Vrou Jac Deflappe meefters dik verrotte wonden maken.'

Heer Bern. De wreedheyd menichmael deed vorften fetel

Dies is't van ouds gelijk een guldefpreul; geweeft (kraken,

Dat beter is bemint te wérden als gevteeft.

De gramfchap die moet noit der V orften troon bekleeden.

Wiltgy een voor-beelt fien > Auguft wel eerden tweeden

Der Roomfe kaiferen die üet hoe dat verraed

Aen alle kanten na fijn kroon en leven ftaet.

Schoon hy de plichtige totmeermael toe doet fterven,

En der verraders nekdoor beulen hand doorkerven,

5chcon datdemoord-bijl woet, noch blijft hy ongeruft.

En wert van tijd tot tijd van nieuw verraed bcwuft.

Nu had hy Cinna voor door 't fweerd in 't bloed te fmoren

Die met fijn aenhang had des kaifers dood gefworen.

Dit merkten Li via, de wijfekeyferin

Valt hier op haren faeer met defe woorden in.

*T is lang genoeg gemoort. Wat ftortgy langer plaflèn

Van bloed, vergeefs hebt gy uw hand daer in gewaflen,

Dies fou ik fey t i'y nu een ander weg inflaen.

Mijn *s vyands woeden met beleeftheyd tegengaen,

Miflchien recht gy meer uytdoor goed doen als door toren»

En fi]lt uws vyands haet in uwe goedheyd finoren

Als fijne boofheyd door u weldoen werd' befchaemt.

O rede die te recht een kaiferin betaemt

!

Auguftus volgt haer raed, doet Cinna voor hem komen.
Ik weet fey t hy aTt geen dat gy hebt voorgenomen
Uw heeVen aenflag is bekent en openbaer

(Hy noemt hem voorders tijd, met wie, en hoe, en waer)

Ift hierom dat ik u heb foo veel goed gegeven ?

Heb ik u hierom tot foo hoogen ftaet verheven ?

Gy weet o Cinna wat ik u hebgoet gedaen.

En gy in tegendeel gaet naer mijn leven ftaen.

Nochtans vergeef ik 't u. Was ik u vriend voor defen

*Kfal dit onaengcfien altoos defelfde wefen
^ Die
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Die ik te voren was. Laet ons nu fien vooi taen

Of ik beft goed doen kan, ofgy het goed ontfaen. (ken:

Den anderen ftaetverfet, het fchaem-roodblooft fijn ka-

Het hert van 't quaed bewuft kant fchennis niet verfaken.

Tgemoed dat voèlt fich van dees'weldaed overtuygt,

Dies hy oodmoedich lich aen 's kaifers voeten buygt.

En feyd o vorft hoe kan ik danks genoeg bewijfen !

Wie fal Auguftus deugt naer fijn verdienfte prijfen

Die quaed met goed bel oont ! Soo lang ik levend fy

Soo blijfik hem getrou, en mijn gellacht met my.

Indien hy door het fweerd hem *t leven had benomen,

Hy had in plaels van een, tien vyanden bekomen,

Daer nu in tegendeel fijn goedertierentheyd

Veel eeuwen naer fijn dood geroemt wert, en verbrey t.

Dit is een voorbeelt dan dat alle groote heeren

De plicht behoorden van facbtmoedigheytteleeren.

Een deugt die plaats heeft felfd in 't fprakeloos gediert.

Hoe 't eeldcr is, hoe 't meer den overmanden viert.

Deleeu het uytftek, ja de konink van de dieren

Slaet fijn gepunte klauw in mufkelen en fpieren

Soo lang ais men fich weert, maer fijne grimmigheyd

Bedaert fich alfoo ras als fijnen vyand leyt.

Het tegendeel gefchiet van wolven en van beeren.

Die felfstot inden dood den neergeHngen deeren.

pie inde heeften fulx wil voorderleeren, fie

Alleen op 't voorbeeld van de kleyne honigbie

:

Soo imand haer verfeert, fy fal haer aenftonts wreken,

En haren vyand met het vierig angel fteken

,

Daer haren konink is van angel onverfien.

En ongewapend om fijn vyand punt te bien

.

Dit voorbeeld leert, en leyt de mens gelijk te voren

Dat fich een vorft of heer noit wreken moet uy t toren.

Vdac. Die't quaed doe niet en ftraft maekt dat het quaed

doengroeyt. (menfnoeyt.

Beer Bern. Die 's vyands halfen kerft doet als die boo-

Die als hy door de bijl de tacken komt te kno ten

Krijgtwederom in plaets van een vericheyde lotê. 'Tgaet
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rT gaet ook foo met de ftraf , een vyands bloed geftort

ISomtijts een heel geflacht tot weer wraek prangt en port.

Geluckich is de vorft die d' onderdanen minnen
Om dat lijn deugden haerquacdaerdigheyd verwinnen,

Maer ongeluckich is hetend van diegeweeft.

Die van den onderdaen gehaet wierd , en gevreeft.

Dus hoop ik dat me-vrouw haer gramfchap fal bedaren

Eerdatfy metdeftrafdesgrave voort fal varen, (hoont.

f^roH lac. Gy weet niet hoe ik van fijn boof held ben ge-

Heer Bern. Te meer blijft hy verjilicht indien men hem
verfchoont. (teloonen

VroH lac. Het quaed te ftrafFen, en het goed met deugd
Houd vorften in haer rijk , en kaifers op haer troonen,

Dus moet het quaed lijn ftraf , en deugd fijn loon ontfaen*

Heer Bern. Ik hoop me-vrou die ftl lich wijflèlijk beraen^

Vrou Margriet. Leyenburg.

Nu ('hoop ik) fien wy 't end van dit rampfalig twiften

Dat foo veel menfen Woed aen weder fy verquiften. -

: 't Herdneckig Gorcum dat is nu in ons geweld.
De hnrt-fcheut van den ftam van Arkel is gevelt.

Het maegfchap dat hem in de nood placht aen te hangen
1 Is meelt in defen flag gefneuvelt , ofgevangen.

id^.Dus krijgt hoogdravendheid de ftrafdes hemels tuis.

Vr. Marg. Ik vrees nu,niemand meer van dat hoogmoe-
'T is onder, en het fal foodanich onder blijven, (dichhuys.
Dat niemand fich van haer aen ons fal derven vrijven.

De aeerlag van de loon, en 's vaders hechtenis

Maekt datter nu van hier niet meer te vrefen is.

Geleewiekt is haer m^ht , vermoffelt haer vermogen,
Leyenb E^n grooteü doren is uytHoUands voet getogen

Door defen nederlag FrouMarg. De fegen die is groot,
En fou noch grooter fijn/t en waer mijns veld-lieers dood.
'T gewicht van dat verlies maekt ons een dier verwinnen.

X/É'^.HadGorcum niet geweeft vol van verraed van binnc
De winft had ons wel licht op meerder bloed ^eflaen.

Froti iV/^r^. VerhaeJtonj) dan hoe dat bet alles is gegaen.

En
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En hoe dat Bfcdero en Arkel quam om 't leven.

Uytnh. 'T beftemde teyken was aen d'onfe nau gegevct

Elk toonden Ikh ftrax ree.en wiUich tot gevecht.

Men taü de wallen aen de ftormleer weit gerecht,

'T gefchreeu verheft fich van de moedige foldaten

Begeerich ofom bloed te tappen, ofte laten.

De vyand roept tcrftond ter wapen door de trom

Dewijl ons vülkde wal van alle kant beklom.

Men faff een leeuwen moed in d*onfe : onder allen

Was Biedero felfs mee van d* eerft op \ vy ands wallen

En Rink indapperheyd ons volk geftadig voor.

In fpijt van tegenweer foo dringen d onfe door.

Wy vallen fteewaerts in. De vyanden verfchijnea

In oording, Arkel trad aen 't voorhoofd van de hjne,

En fchoon ofReynout hem ontfangt met leeuwen moed,

Hy wort van Willem met gelijke munt begroet

Het regent wederzijds een hagelbuy van ballen

JDie mennich eerlijk man van hfer en ons doet vallen,

Tot dat men endlijk Hoeg de h inden aen de fpies.

Hier fcheen het dat de kans van or fe vyand wies j

Hy dringt hert op ons in : ons volk geraekt aen t wijken

Weer rugwaerts ovt de ftraet nu oveidekt met lijken.

En fchoon heer Revnout haer verraaent tot tegenftant,

S Y deyfen echter ftaeg, en wijken hand voor hand.

Denederlaeg die fcheen vooi ons geheel op't hippen,

En 's vyands moed die wies,met gaet van Dreuten ghppen,

Enfcheytfichbuyten nootop 't onverlienllevan

Het volk van Arkel afmet vijftien honderd man.

Rukt na de burg- poort toe. die doet hy open bikken.

En is door Dalem voort nacrGel erland geweken.

De vyand die eerll fcheen voorfpoedig m t begm

Raekt hier weer overlUek, en krijgt de wind voor in.

De kans die keert. Ons volk met neergeboge koppen

Dringt weder tot hem in, en boort in hjne troppen.

De heete menfche moord gink hier te recht eens aen

.

De moleftraet die fcheen in vlam en bloed te Itaen.
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IHetwederfijds gefchreeuw, de krakende mufquetteiD,

''De donderende trom, dejillende trompetten

Verheffen fich om flrijd. Ons volk grijpt nieuwe moet.

En dringt de vyand foo weer rugwaerts voet voor voet.

Gelijk een tiger dier van *t hooggebergt komt rollen

• In *t facht gewolde vee om fijnen darm te vollen»

OFals een water ftroom komt ftorten over 't veld.

En lich de koren halm doet buygen voor 't geweld
Soo f^g men Arkel doe in ons foldaten woeden,

*T fcheen dat dees tegenfpoed fijn dapperheyd noch voedê»

i En dat fijn gramme vuy ft uu niet als lijken fl ?eg.

Fn wie fy tegen kreeg de ziel uyt 't lichaemjoeg.

: Den heer van Bredero die weert fich van gelijken,

! En doet fijn dapp?rheyd aen fijnen vyand blijken,

: Hy dringt rhet leeuwen moed ten dikfte van haer in

i Beg-erig of fyn dood te halen, ofgewin,

Tot dat den braver held doorboort van wonden fneovelt

• Naer dat hy fich rontom met lijken had omheu velt,

I In 't left wierd Arkel mee tot meermael toegewond
I En fchoon hy ftruykelde, rees telkens w^eer eo ftont.

Noch leunend' op fijn fchild, waer in de roode baren

Van 't afgefypelt bloed nu niet meer kenbaer waren.

Nu mannen nu is *t tijd dat ider van u toont

W at onverfaegtheyd dat in uwen boefem woont.

Noit kan een eerlijk man roem waerder doot verwerven

Als voor fijn vrienden, ftad, en vaderland te fterven,

I Dus fprak den jongen heer, en gafde fijne moed
Tot dat hy nederfeeg, nu wit, en flau gebloed.

' Soo ras was Arkel niet ter aerden neer gefegen

Sijn volk dat heeft defchrik geheel op *t lijfgekregen :

Sy raken overhoop, en nemen faem de wijk,

En laten haren heer op ftraet in bloed en flijk :

En fchoon ofEgmond foekt het volk weer te vergaren.

Dat eens de fchrik ontroert kan fich niet ree bedaren.

Hy fmeekt, hy bid, hy drey gt, doch alles is om niet,

Dewijl dat ider omgoedhene komen fiet.

Gelijk
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Gelijk de valken het onweerbre hoen vernielen,

Soo faten d' onfe doen de vyand op de hielen.

En al wat 'datter inde wapens wierd betrapt

In d' eei fte gi immigheyd ter neder wierd gekapt.

Het vier was inde ttad fuo hier en daer ontfteken

Soo dat de vlam begon ten daken uyt te breken.

Tot dat door cplkht van ons hoofden op het ieft

Demoord gefiuyt wierd. en'tontfteke viergeleft.

Vrou Marx' Men dient de lijken ftraxteraerd te late» fle-

En wat gevangen is dat voer men naer de fchepen

Wanneer den adel uyt het minder is gefift.

Doch wat gevallen is in handen van het ftift

Dat blijfaen haer , 'k en wil haer geenen buyt onttrecken

Om haren y ver weer hier namaels op te wecken.

Haer hulp noch boven dien aen ons te loonen ftaet.

'T geweer des vyands dat geftrooy t ley t lanx de ftraet

Draeg men te hoop. Mer doe de vendels en ftandareR

In defeilag geflooptalfatmby een vergaren

Om die tot toeken van dees onfe fegen prael

Te voeren, en ten toon te hangen op de fael,

Tot een geheugenis van dit wy defe fegen

Door 's hemels goedheyd op ons vyanden verkregen.

Leye»b. 'T fal alles foo gefchienJïod die de fegen geefc

Gun dat de hartogin lang. en voorfpoedig leeft.

E Y N D E.
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De

BEDROGE GIRIGHEYD,
ofte

BOERTIGE COMOEDIE
van

HOPMAN ULRICH.
Turfefenex miles.

Den Vierden Druck.

Na de Copve,

Tot G O R N I C H E M,

By PaülusVinck Bock-veikoopcr , 1669.
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Tot den

LEZER.
Overvloed van lekkere fpijfe (Icyd PolitU-

ms) doet fomtijdts het geringe beetje

wel fmakcn. Dit doet my hopen Lefer,

dat gy door de Hoog-dravende Trcur-Sangcn,

die dagelijks van de uytftekende Hoog geleerde

Mannen van onfc eeuw op den Autaer van

Bdcchus worden op gedift vernoeght zijnde, tot

een verandering , van dit oneffen rijm geen af-

keer en fult hebben , ende met defe hoope fal ik

mijnen hopman op het toneel leyden , fiet hem
een halfuertjen op lage (bkken daer henen fprin-

gcn. cnVaertwel.
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Aen den Hoogh baeicn geoooien Heet

Louis de Morlot,
Vry Heere van Gifenburgh en Gife-Nieur^-

Kerk ^ é*c* Erf-l^atergraefyanden

O V B R-W A E R T.

Myn Heer en Neef,

M mijne beloften te quijten foo hehbe ik

defen Hopman afgcyaerdigt om u Hoogh

Ed : in defe ycrdritige ivinterfche nyon-

den >4/ gefelfchnf te houden, Hyfdu>
Hoogh Ed ; met geen mm-rijm noch uytgekifte

Ivoorden yolgens den hedendaeghfchen trant onder-

houden, -^ant deftoffe die hy met u Hoogh Ed : yer-

handelen[alfichgeenfins aen de maet van V vers,

ende noch veel minder aen die ypoordenfifiery kan
hinden , fonder de aerdigheyd (die daer yan de ziel

is) te yerliefen. Echter l^eet ik Ti?f/, foo u Hoog Ed^ :

hem {gelijk ik hoop)gehoor geeft , dathy defelyeal

eenuertjenmet yermaekfalhelpen doorbrengen,ende
met dityertroulvenfalik met Martialis feggen.

Brengt dees geringe gift dan jongen aen mijn

vriend,

Die eerft mijn beufelcn te hebben heeft ver-

dient,

Lih. i.ep. 10.

Da en



i i

en

*k Lact gfootcr grootcr dingen handden

:

Mijn fackc veer hout fich voldaen

Indien dat haer bekladde blaen

Door mijne vriend fijn handen wandelen.

Ontfanghtdan dcgeringe gifte , endeUetude-
^

fen aj'gcveerdtgden Hofmanaengemem "^efen , als

komende yan een die is

U Hoogh Ed«*dienft-bcreydcn dinaer

cn Neef,

J.
V.Pafpewrode> ,

1
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Aen den Hoogh Edelen geboren Heer

JoHAN van Paffenrode,
Vry Hecrevan Ghuffignij , Commandear Militair der

Stadt Gornicheni,en het quartier van dieia,LiQtnt*

Colonel ende Capiteyn, &c.

Op detfslfs

BEDROGE GIRIGHEYD.

UfVe kluchten Jieverm$ktn

En ve rheugen ider een,

Geene rijm-pen kan genaken

Harefoete Boertigheeny

bottengafdepersvoor defen,
Sulken droUigheyd te lejen,

Daermen DichtofRijm^kon^kcnd :

Geeftigh if het vjerk verjonnen,

Kfiddigh droïligh is *t begonnen,

^erdig Boertigh is volent.

JLaet dan niet verhooien blifven,

*t Geen tot vroUkbeydverftrekt,
BoertigerfaJniemandfchrijven,
Ofdat meerder vreugds ver%vekt.

JLaet ufoete loopjes hooren

Die u zijn ah aengebo ren^

En u vloeyen uyt het hoofty

yVaer toe veelgefchr^fsvannooden t

Segh datonfen PaffenrodBN
-D*oude Boertigheydverdoofd.

N.D.LG.

Aen
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Aen den wel Edelen Heer

JOHAN vanPAFFENRODE
Vry Heer van Ghuflignij,Luit. Coloncl ende

Commandeur van Gornichem, &c.

Op desfelfs

BOERTIGE COMOEDIE.

O jVel ge/lepe tongh hoe yloeyen reden !

Ik moet bekennen dat ik noit yoor defen/^ghy

Beninerkfoo yolyern^aeck, enfeete boertigheden

Als wwe rijm-pen hier komt brengen den den dag.

t Schijnt dat Apollo u> hier in heeft iPtllenjlerken^

Ugeefi verrijken met yeelfeete aerdigheydy

Vaeringhy overtreft het ptiyk vanfijne klercken.

En li>at in boerterij heeft hand aenpen geleyd.

Indien dat mijne lierfoo hooge toonen queelden,

iVas ik yerfien van vocht uyt Pegafus Fonteyn^

CMijn verffen meen lofnaer u yerdienft uytbeelden^

heb ik maer de l»il,envd in m^cht te kleyn,

'tKan daalen.

I N-
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}

I N H O U D.

Ybille een dertele rijke Dochter wott
van een Jonk Edelman fwanger gemaekt, die

haerverlaet: dit merkt Ulrich een wrek girig

oudvryer, eyft haer van de oudersten huwe-
lijk, hetwort hem om de dochters fchande te

bedccken fhoe wel tegen haren dank) toegeftaen. Sybille

getrout zijnde, wil volgens haer gewoonte falethouwen,en

hetjonkgefelfchap ontfangen , dat Ulrich metallemiddcl

foekt te weren. Sy werpt onder alles het oogh op eenjonk
Edelman genaemt Godefroy , ende om hare genegentheyd
aen hem kenbaer te maken , foo klaegt fy quanfuys aen lijn

Moey Hildegond dathy haer overal teroneere vervolgt,

ja dat hy haer dinaer met geld foekt om te koopen, om hem
hierinbehulpigtezijn. Hildegond feyt dit alles weer aen
Godefroy , die wel haeft merkt watter gaenden is : krijgt

de knecht op lijn hand , ende komt Sybillefomtijdtsbefoe-

ken, Ondertuflchen gebeurt het datter eenigh volk wordt
aengenomen, Godefroy brengt door Hjn vrienden foo veel

te weegh datmen aen Ulrich een Hopmanfchap aenbiedt,

denckende hem by die gelegentheyd van kanttefenden»

Ulrich (hoewel daer toe met allen onbequaem) neemthet
door girigheyt aen , maer als hy komt om dienft te doen,is

hy t'ellekens liek. Eyndelijk fiende dat hy *t met gemaektc
uytvluchten niet meer en foude konnen goed maken , foo
verbet hy fijn ampt. Godefroy fiende dat hy hem met die

gelegentheyt niet konde van honk krijgen gelijk hy gemeent
hadde,maektfich met fijn dinaer toe als twee duivels.ende

komen foo Itillekens in 't huys van Ulrich , die volgens fijne

gewoonte op Sybille beginnende te duivelen en te kijven,

lbo komen defe twee toegcmaekte ikkers voorden dag,

makende gelaet als ofs* eni wilden me nemen : hy 1. opt fijn

beft ten huifen uitnaer een van fijne befte nood- vrienden
met namen Wybrand. Ondertufl'en fpeelt Godefroy met
Sybille mooy weer. W ybrand komende daer naer oni Ul-
rich wederom tuis te geleiden , ontmoet de twee toege-

D 4 niaekte
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maekte duivels, ende verbergt fichmetdenbangen Ulrich,
doch in 't voor bygaen wort Godefroy van Wybrandbe-
kent,ende hy de faek geopenbaert hebbende

» loopt Ulrich
inet een quaed hooft naer Sibylle, geeft haer veelfcheld-
woorden, ende dreygt haer te flaen, fy me in colere raken-
de is in de vonrbaet, ende fmeert den ouwen wacker af, die

doe ten booghften beklaegtdat hydoor de girigheyt foo
veer was verleyt.

PERSONAGIEN.
S I B Y L L E, een jonge Vrou.
Ulrich, een bcdaegt Man.
Joris Buckem, knecht van Ulrich.

HiLDEGOND, Mocy Van Godefroy.
Godefroy, een jonk Edelman.
W Y B R A N D, nood-vricnt van Uirich.

P E F R K E Punt, een Scheer- (lijper.

Hans Jurrien, een Sanger.

Ian Ratties, een Ratte- vanger.

P O B ü s, een Wacht-meefter.

M E L s, knecht van Godefroy.
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De
Fol: 57

BEDROGE GIRIGHEYD
Ofte

BOERTIGE COMOEDIE
Van Hopman Ulrich.

HET EERSTE BEDRYR
S Y B 1 L L E.

En mag wel feggen dat een quaed Huwelijk is

een hel op der aerden.

Wat heb ik al geleden Hnsmijn ouders mydus
ongelijk paerden

Het vlees gaet my van het lijfeven als defneeu
van het veld,

Want geen tongen kan uytten hoe ik van mijnen jaloerfen
i nar word gequelt,

I Ik bedroefmen als ik eens ga dencken wie ik placht te we-
^en. (fen,

1 En hoe ik om mijn bevallikheyd vin een ider wierd gepre-
f Want (alfegik hetfelf) ik was overalevenaengenaemen

^j^f» (ken aen den brief

:

En fuiken eenen hillebil en fou ikniet eens hebben laten ruy-
Maer , daer was eene maer , ik beken ik had het een lurjen

daernaergemaekt,
Want datis feker , 'k en had mijn leven aen fuiken Bannen

niet geraeckt,

'tEn waer dat ik den hondvan te voren wat had later hinken,
En dat was d*oorfaek dat ik my in dit ftinkend water moft

verdrinken.

Door te groote vryigheyd die my gegeven wierd was ik op
den hol geraekt,

In fomma daer was een abuyfTje, derfik 't feggen>daer was
watjonks gemaekt,

D 5 En
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5 S Ve Bedroge

En doen mijn ouders dat vernamen doe gingen fy my met
allen kort houwen,

Defen girigaerd dit meikende quam uy t, en men dwong my
om met hem te trouwen :

't Was dekt de pot toe , daer *s pahngh in , en mackt dathct
taitfeyt,

Hy fal op een lutje van St. Anne niet fien , als hy maer han-
deling van 't geld heyt,

Hoe 'tmy bolde kenje weldenken, maer ftraxwaft als ik

my hield t* onvreden

Dat het peerd niet wel aen de man wil alfler een fpat ofeen
gal uyt is gereden,

En dat met die prefenterende gelegentheyd mijn fchand

moytjes kon blijven bedekt.

Wat fou ik doen ? ik moflvande nood een deugd maken,
op dat mijn eer niet wierd bevlekt >

En nu ben ikker me gefcheept, en ik moeter me overvaren.

Maer fouje men niet raeyen dat ik hem altemet met een an-

der ging fparen : (nant

En geven defen ouden Hopman fomtijd een jonge Luite-

Want wat is hy anders weerd den dorren drogen en geme-
lijken quant ?

De liefde van joncker Godefroy fpeelt my geftadig door de
finne,

Dies heb ik alre een middel uyt gevonden om hem te doen

weten mijne minne,

Maer om nu alles voort uyt te werken naer mijnen fm

Moet ik maken dat ik oiife knecht door d'eene middel of

d'ander gewin,

Want ik weet geen beter middel om myvan mijn mans quel-

ling te wreken

Als hem met een Lantaren om de ooren te lappen datter de

horensin blijven fteken.

U t-

4
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G I R 1 G H B r V. 59

tottn

ibnl

Ulrich. Joris.

JE
foutje leven niet konnen gelooven Joris hoe ik mijn les

noch opfeggen ken.

öouik wel weer op nieu jonk worden denk ik . my dunkt

dat ik den tweeden Virgilius ben J

Een dekkertje met een wekkertje maet daer fou ik noch

weynigh naer vragen.

Jorif, 't Is beter ftijfgeblafen als de mont gebrant, dat jy
over hebt meugje wel in *t gafthuys dragen.

"Olricb. Ten is dejonge maets niet wijs te maken,hoe een

oud man alles noch klaert.

Jorif. Wel ik fiejou daer noch wel voor aen, datje noch
al meer doen fout ofjcr niet en waert.

Maerje flagt de vent (denkik) die hou daer riep en gaffe

niemendalle.

"Ulrich. En jy llagt d' oude kakhuyfen dunkt men» je bent

vol drollige invallen.
• Jorit. Ik geeft mijn om een beter alles wort onder cor-

rectie van beter gevoelen gefeyt.

XJlrich. Geen ding fpijtmen meer als dat ons kind dood Is,

en men vrou niet wat fpelens en heyt.

Want kinderen te hebben is het principaclfte oogmerk van
het trouwen.

Jori/. Het kind ifTer wel aen,ik fou wel wat feggen woa
je *t my ten beften houwen.

TJlrtch. 3eg op. Jerir. Se feggen dat een aer het ge-
maekt had, en dat hetjou tait hiet.

Ulrich. Daer fou haer de duyvel over halen. Jorir. De
luy die fcggent, maer ik niet.

Ulrich. Jaja , feggen en gaet in 't lijfniet : hy moft veel

brijs hebben, die yder de mont wou ftoppen :

Die verftaod hebben en fullen 't niet feggen, maer het zijn

maer een deel bot koppen,
Die niet en weten op wat fatfoen dat men de kinders he-

denfdaeghs maekt.

Een
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6O T>e Bedrogen

Een feker vrou was vierjaer van de man geweeft,en onder-
tuflchen was fy door imaginatie fwangergeraekt.

Joru. O biemmerherten \k fou in dat kas al vry wat van
St. Thomas volk wefen /

XJlrich. WAt fouje f- ggen dat ikjedaer van eens een ge-

drukte fententie liet lefen ?

Jorü. Het magh gedrukt of gefchreven 2ijn , my dunkt

echter dat dat niet veel ealtuy t :

Ik geloof dat het ergens voor een fpcoltje gedigt is , enjy
gevet voor een ware hiftory uy t

:

Ay lieve laet ons malkander geen ooren aen naeycn, hoe

lang is 't wel geleden }

Was 't niet ten tijde van Efopus datje weet doen de muyfen

tegen de kikvorfen ftreden )

Vlrich, Het geen ik je fegg'is anno feven-en-dcrtigh by

*t Parlement van Grenoble gefchiet.

JorU. Ik docht anders of *t inde tijden gebeurt was doe
de koe Bartel hiet

:

Door imaginatie fwaer worden! kon men dat de luy hier

ook wijs maken

Wat fouwender fomtijdts meyljes door droomen en gedag-

ten inde kraem raken !

Maer men fou hier fulke dicpfinnigheyd niet konncn vatten,

al wierter al in geplant.

Nou denken defommigeal brogtende Franccn die mode
hier ook eens te land :

Hoewouwe wy (verftaye wel) altemets eens(wat beliefje)

en leggen *t dan op droomen,

Maer ik raeyje begint hier die poetfen niet aen te vangen of

je fouter befukt kael afkomen,

Want fulke uytlandfche Philofophy de luy hacr verftand

hier te boven gaet.

XJlrich. Ho ho daer zijn al veel dingen diedegemeene

man foo niet en verfiaet*

De natoer moetje weten is fomtijds al wonder in hacr wer-

ken.
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GIRIGHETD, 6t
De pfaetjcs van de luy en gaen foo vaft niet. Jorü. Je gaec

evenwel met die huyk te kerken.

U/WfA.Soo ras en was *t kind niet geboren,of al de wijfs

riepen heer hoé lijkt het lijn vaer.

Trijntje moer fey felfs het leek my even oF't uyt mijnaen-
licht gefneden waer.

Jör/z.Trijntje moer dat felfs ? U/r/fi^.Voorfeker deedfe.

Jorit.Ha^T feggen behoort immers niet te ligen.

Ulrich. 'k En bender de man niet oa om ray met beufelin-

gen in flaep te laten wigen,

Maer het komter niet eens meer opaen het bloeykenis vaft

by den Heer,

En het quaedfte datter van is daer komter t' onfentgeen
meer.

*k En had niet verwacht dat het met ons foo flecht fou heb-
ben afgeloopen,

Ia ik docht niet ofwy fouwen noch affetfels krijgen met
hoopen.

Jorit. Hoe naer volgens het fpreekwoord, dat van een
jonge ooy en een ouwen bok, 'k wil feggen ram.

Niet anders verwacht en wort als allejaer een wis en fekcr

lam ?

Maer daer is geen foo generalen regel ofhy moet wel een
exceptie lyen.

Ik docht wel datter niet van komen fou doenjy daer ginkt
vryen.

Virich. Daerwou ik wel reden van hooren,brood etend
Propheet» maer befluyt het hek met geen bies.

Jorif. *k Heb altoos hooren feggen dat op een^ pad die
veel begaen wierd geen koren wies.

XJlricb. Hy wil feggen dat ik te vigoureus ben, en niet en
doe als maken en breken.

Urir. Ik meen *t heel anders , want ik loof hy komteens
tejaer en fes weken.

Onfe juffers moeyer heb ik wel gehoort , baes, viel in hacr
jeugd al vry groen.

TJlricb,
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6z "De Bedroge

XJltich, Hoe komt dat hier te pas? Iö»*//.Ik denk altemet

of het ey wel beter fou wefen als het hoen.

XJlricb. Die menen fou dat mijn wijfvan lichtomdijne fou

wefen, die fou fijn felven bedrigen.

Ion/.^3it beduythet evenwel dat de katerjagers om ons

deur fwermen even als de muffen om den uyl vligen,

Vhicb. Wel mogende luy niet gaen waerfe willen ? heer

wat ben jy een wonder knecht

!

Jorif' Wat falikfeggen fey de man enhyfou ligen, de

wagen gaet t* onfent niet recht.

Vlricb. 't Zijn egter faken van confequentie diemen hem
fo ligt niet en moet laten ontglippen,

lorif. Men weet wel als de exters op de verkens vligen,

dat het is om luyfen te beknippen.

»k En kan foo alles niet feggen, maer ik machtje bidden hout

een oogh in 't zeyl,

Ofje loopt perijkel dat een vreemt piloot de diepte van on-

fe haven peyl,

Want onfe juffer naer my dunkt gaet met al te valtmhaer

fchoenen

:

Ik heb een galg in't oog,en vrees dat menfe je alteraets eens

komtaffoenen,

XJJrich. Hola. 'k fal liver op baer adfcie gaen loeren al8

een kat op een fy fpek.

lor//. Al hadje Argus oogen, en een heele mars met bril-

len op je neus, noch kreegfe wel een deurtrek.

Ie weet niet hoe de geyle vrouwen haer vuyle gangen we-

ten te heelen,

Ie foutfe met een ketting aenjebeen Iluyten ennochlou-

wenfe jekoreman fpelen.

XJMcb. Men fou feggen dat het eens beteren fou. lorir. Ia

even als fcherrebier op den tap.

Vlrich. Het falder evenwel leelijk (linken foo ikker eens

op betrap.

O blommerherten wat wou daer een rocym de pis leggen

te weyken !

^^.^
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G 1 H I G H E 1 D. 6$
hrit. Al na ween van de geene die wijfs nemen die van te

voren de katten liten gacn feyken.

XJ/ricb^ Ik docht f'isjonk en wulps, maeralfle getroot
is fal dat wel over gaen,

lorif. Die 't als vrijfter derfwagen , fal getrout zijnde al

veel meer achter uyt flaen.

XJlrich. Daer is ecnmachtighgoed, dat nry tot trouwen
geweldigh aenporden.

Jonx. Maermenfeyt, dieeen lichte vrou trout is een
fchelmof hy felder een worden^

Niet dat ik dat in jou regard fegh* , dat zy anders veer van
my.

XJlrich. Dat hoop ik immers vanjouwent wegen, wantje
weet wel dat ikdaer te genereus toe zy.

Als men de jonge meysjes trou belooft fo heeft menfe ook
licht tebedrigen.

Den Heer had haer wel degelijk trou beloften gedaen.
lorif. Hoe dat de luy dan ook ligen !

Vlrich, Ik moetal evenwel eens fien wat mijn wijf in

haer fchilt voert, felje men wacker byftaen ?

lorif. Al fag ik de dood voor mijn oogen *k en falje niet
ontgaen. (trekken.

Je vint mijn perfoon altoos ree een harnas voor je aen te
*kHebnochaleenen fecreten fcherm flag voor een goed

vrient en feg'fonder gekken
Dat ik wel wenften datje menfoowel kenden als ik myn

felven ken.

Ik heb maer een eenigh foutjen over men, en dat *s dat ik al
tecouragieusben.

Ulrich. Soojemen hier in trou zijt *k beloofje ik falje wat
f maken als ik kom te fterven.

lorif. Een milde pol ! de poeperd tot een toet hoorea
denk ik, maer dat ik *t niet verkerve.

Je weet niet baes wat een quajendraekdatik ben, jeheb
men noit op mijn peerd gefien.

Die hierkomtomjou een onderfteck te doen,die fal ik wak-
ker weer punt bieo. Vlrich.
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64 Dt Bedrogi

TJlrieh. Die komt, die fal apparent alleen komen , en ee

mogew'er wel op met ons beyen.

lorit. Laet komen wie wil 'k fou menen dat we'm vai

duynkerkcn fuUen ten haring leyen

Ik ben van afkomft van Amadis van Gaule die de luy kloof

den van den hoofde tot de zael

Ie fouter een Vitellius hals op afblafen foo fcberp heb il (

tuys een entje ftael. I

Maer veel woorden en vullen geen fak, de werken fullen '(

I

uytwijfen.
^

TJlrich. Sooje men hier in behulpig zijt,ik falje al mijn Ie- 1

ven prijfen.

Jorit Soo trou als goud. 'Ulrich. Wel daer op neem
|

ikje voor mijn fchild knaep aen.

Jorix. Die fijn leven moe is komt nu kakken op onfen

heert, o bloed hoe wilter van gat gaen !

HlLDEGOND. SiBYLLE.

IK hoor mijn felven verfuft ! hoe fou ik het konnen geloo-

ven ^ ^
(ven I

'

Dit hemde fotte liefde het verftand foo veer fouberoo-
|

Syhule Het wert alle dagen erger, ja hylaetmy nem- «

niermeer ongequelt.

G jfteren avond als het begon donker te worden fonthy my
(

dees beurs mtt geld,

Die hv my door een oude hexraetbehendicheyt liet in de i

handen fteken :

N.^erri.n ik de brengfter wel een bet had door geftreken.

S .O worp ik haer de beurs van boofbeyt weer na 't lijf

P in ik bedocht my daer naer en namfe weerom van 't wijf

Op dat ik u de f;iek oogfchijnelijk fou konnen vertoonen.

Hiidegottd. O dwafenjongen fot dit en is immers nietom
te verfchoonen !

Sybtlle. S-et ik feggetje ront uyt, ik fal 't mijnen man ge-

ven te verftaen.

Onfe buren letten daer op, ik fou metter tijd voor een hchtc

koy henen gaen. D'cer^
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G I R T G H E r

(fC,

D'ecrbaerheyd van een vrou als je weet, die kan niet al te
veel lyen.

Btldegond. Hy houdt hem als een gebraeyen hoen, en
weet nergens af als ik *them ga aenftryen.

SybiJle. Dat 's den eerften regel in de rechten , maer dees
beurs is een bewijs dat klinkt.

hildegond. H y mach 't voor fijn deur wel fchoon maken
maer ik fie nu wel datter ft inkt,

Ik fal maken dat hy 't fal laten dat fweer ik hem , hout het
doch voorje man verborgen.

Syhille. Ia laten , al eveleeiis als een exter het huppelen
fouikforgen.

rr Is niet re herden
, als mijn fchaduwe foo is hy my overal

r achter aen,
Fn ofik hem al met onbelecftheyd offeg, *k en kan men van

^
liem nietontflaen.

Want of hy al aen my geen kans en fiet,hy komt onfe knecht
aborderen,

lEn die meent hy aen fijn koord te krijgen met fomtijds een
I ftuk gelds te vereeren

:

iKomtmenfomtijts vanjemeefters abfentie waerfchouwen,

I

f^yt hy, fooraek ikbyje vrou^v,
*

Maer hy waft de Mor iaën : onfeloris mag een pintjen drin-
ken, maer hy is eerlijken trou.

htld^gond. Ikkruyfmenenfègemen, is mogelijk dat ik
hier hoor verhalen !

Sybilk^ Hou daer geeft hem de beurs weerom,en fePt dat
Iiy der lijn fchulden me gaet betalei :

-Heb felver genoeg en heb fijn prefenten niet van doen ;

Ut lal t Boch wat voor mijn man verbergen om alie ongeluk
^ te verhoen :

^

üildegond. Ie toont datje niet alleen een wijfevrou en
bent, maer ook een vrou met eeren,

ecft jy geruft waer kind , ik fal hem dat moesjanken wel
verleren.

E
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66 Ve Bedroge

HiLDEGOND. GODEFROY.

SWijgtfïig ik,en orikent het niet, het is niet meer als al te

wai r

:

Ik fa'je fuiken bewijs voor je neus leggen datje befcbacmt

fult ftaen , het daer :

Kenje die beurs wel denk ik , of iflet nu noch al gelogen >

Datje goevaer mocht op fien hy haeldeje het licht uytdc

oogen.

Had daer. neemtjc corruptie penningen wederom, fen

heeft hetjouwe niet van doen.

Godefroy. Maer hoort my eens fpreken. Htldegond. Swijgt

war.t je bent foo vuyl als een pokkigh hoen.

Watlaetjyjou voorftaendenk ik, meenje dat de eerlijke

vrouwen
Soo ras gereed ftaen ? dat bet de man wift hoe wou hy je

de huytaftouwen !

Je bent voorwaer eenen foeten pot rsts ,
fy is al te degeüj-

ken vrou

Datfe haer aen fuiken lai^bekals jy bent vergapen fou.

En nu monfeur aen de vrou geen heul vint , nu meent hy de

knecht te winnen.

Watbenje een kloekaerd ! ik weet niet hoeje dus kont ver-

finncn.
. , r-

De knecht fal alle dingh laten ftaen , en helpen jou by hjn

meefterswijf>

Maer hola , a! is hy een knecht » hy is eerlijker in eenen vin-

ger alsjv in je heelehjf,
• i l u

Ik fegje dat jc'men al defe dingen laet, oFje feithet je lelik

bckl-^gen.

Dat het de man wift daer füuwender bloe'ige hemden om
worden gedragen, r u

Ik fegje noch eens je feltmen dit laten , en loojehetoit

weer doet

Soo hebje niet een duyt te verwachten van al myn mooye
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GIRIGHErV, 67
CoJefroy.Dtoom ik ofhoe is't,ik fta even als voor het hoofg

geflagen,

Want drolliger dingen quam my noit voor van al mijn leve
dagen.

'k Heb al wech wat pot datter te vyer is , een goed foldaet
ruv kt ras lont.

Deesjufe toont datfe niet gek is : dit'sbylo een fubtileo
vond.

Ik heb haer meningh al wech, en merk heel wel waer op dit

is gebrouwen.
Hetfchijnt wel datdefe klaeghfter haer eygen fcernieten

kan krouwen,
Wel aen wijl fy my voor doftor kieft moet ik raed doen die

tot haerliekte p»ift.

Ik weet wel hilfwaer 't haer fchort al heb ik haer pols noch
nietgetaft;

Maer laet ik eens gaen overleggen hoe dat ik dat fal maken.
Sy wijftmyeen wegh aen om door de knecht by haer te

geraken.
Dies moet ik fok en lui by fetten en defe vogel krijgen op

mijn hand,
Soo magh denouwen wel haeft monfteren tegen den be-

ften os van heel Jutland.

SiBYLLE. Joris,
C Iet Joris, recht uytgefeyt, jy moetmcn dat foo flanfèni
0£nals wy eenen toonfingeu foo konnewe'm naerons

pijfie.idoen danfen^
Het komt nu heel wel datje'm in'teerft foo wat hebt wijs

gemaekt,
Want daer door benje by hem in fo grooten credit geraekt,
Dat hy meent , dnt al datje hem nu fèght niet en kan ligen,
£nals mendeluyfüo veer heeft dan kan rocnfcalderbeft

bedrigen.
VV ant onder fchijn van vriendfchip bedriegt hy licht,die een

ruyme confcitntic heeft,

E X /#.



S De Bedroge

Jorif. Maerhet is guyten paiement als men deluyquaed
voor goed geeft,

vis ikeens oveidenii hoe mijn meefter my uyt den drek

heeft opgetogen»

En wat hy voor een man van men gemaekt heeft dan word
ik mijn gemoed bewogen.

Ia moet bekennen dat ik voor hem behoor te loopen doör
een vuur.

S)biHe. V;fcvafe , men moet hedenfdaegs een confcien-

tie hebben nis een hooy fchuur,

.Is men lijn eygen voordeel liet fctmen licht genoten
deughd terfyen.

Joris. Loopen de goten nu foo als 't regend in defc con-
fiture van tyen,

j zijn we geen kleyntje van onfe oude vromigheyd afge-

dwaelt.

Sybille. 't Is hedei fdaegs maer gauwigheyddat men tot

lij n voordeel goed met quaed betaelr.

loris. Nochtans plachten onfe ouders te feggen .datfe

niet weerd waren datfe brood aten,

Diede ouwe deugd, en genoten vriendfchap f( . htel jk

vergaten.

Sybille, Dit was in Meerte van Roflums tyen» etidie zijn

i u larg vcrby,

Ie moet Weten de tyen die veranderen, en met haerfuo ver-

anderen wy.
t men nu foo vroom fou willen wefen de luy fouwerder

meg-rkken.

i s nu ma: r wegh vromigheyd allfer profijt-uy t is te trek-

ken.

lorif. Den baes heeft my veel goeds gedaen , trouwens

jy ook, ik bekent.

Sybiile. Wegh wegh (leekt je vinger in d'aerd , en ruykt

ir w ir l uid jebent.

)k [alje voorje dienften altemets eenen goeyen veree-

ren.

Joris
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G I R I G H E r V. 69
lont. Ia wel mannen ik ben jegenwoordig met geld ovc!

laden als een kikvors met de veren,

Soo dat de klinkende reden rechtevoort bymyal vrywr
geit.

So beloofjemen.doeje datje m?n rijkelijk voorniijn nv)

ton betalen feit *

Sybilld. Weeft jy maer getrou , en je fultje rekening wel
metmy vinden

,

Want ik falluftig munt flacn. lorit. Macr ik wou dat i!

liet fagh, fey den blinde.

\ Sybille Pas jy maer wakker op , en ik (al noit girigaerJ

wefenin *t loon.

lorif. Ik fegt maer darom als d'een Inndd'aader wafi
weetje wel blijvenfe bey fchoon.

'Maer wil ikje nu het fecreet van de mis eens openea ? daer
's eenen aenilag voor handen.

Den baes heeft my belaft alles dood te fchieten , mner nu Cil

ik maer op de pan afbranden

,

Hy fal jou wijs maken , begrijpje de faek ? dat hy moet uvr
tegaftgaen,

^n heel laet fal moeten uyt blijven , en ondei tuf&hen lal hy
opfchilwachtgaen ftaen.

Om te fien of Sr. Godefroy hier niet om 't huys fal komen
fwcrmen.

Maer'kfalhem op mijnen poft doorlaten, cn leveren hem
in jeermen.

Syhille. *k Salje hoHu^en voor een man als een kruyd,
foo jejou hier in behendigh toont.

lorif. 'k Salje haeft laten fien dat ik v niet niet cn heb
in de krepelftraet gewoont.

GoDEFRov. Joris.

NU is't met my ik ken dejuflvrs naemwel, maer 'ken
kander niet opkomen

.

Ik weet waerachtig niet wat middel bcü dient by de hand

E 3 Om
frenomen

,
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70 T>c Bedroge

Om Joris aen te treffen , ik magh hier wat gaen wandelen
ontrent.

Want het benrtdikmaels dat men hem om *t een of 't ander

uyt fent^

I s hy dat niet 't is de man fclfs , hoe later op den dagh hoe
fchoonder vollik.

Goeden dagh Sr. loris. Joris. louookfoo.
GoJ^/ro^.GoedendAgh man als een wollik. (mans !

• Heer wat benje een hups kerel ! je bent een heele ftraet vol

Maer alsje dé hemel laet begaen waer wil dit na toe altans ?

lofif. Al vorewaerd uyt foo val ik over de huyfe niet , wat
wat is jou daer aen gelegen >

GoJefroy.H^d ik geweten dat ikje dus verftoort fou hebben

*k had liver gefwegen.

Maer hoe benje nu 'us haeftig ? hrh.'k Heb muyfe neften

in 't hooft* (klooft.

'K raje als vriend pakje van hier ofje worttot hutfpot ge-

Godefroy. Ken eerlijk man mag immers 's Heeren ftraten ge-

bruyken r<)U ik hopen.

loris. Maer jy komt hier om die reden daer de rekels de te-

ven om naer loopen.

Doch je* feit niet op doen lice viientje ons juffer is al te

poort vaft. (laft.

Maer laet ik henen gnen en doen dat my van den baes is be-

Godffroy. Hoor hier ouwe kennis ik moet noch een woorr-

jemetje ipreken.

Joris. Ie dient ons niet vriend, je fout jouwe pijpfleutel

geren in ons nacht Hot fteken.

Godefroy.M^iQx een oogenblik. Uw jufF.ou is te beklagen

datfe fuiken ouwen grijn heefr.

loris. Heb jy daer gebrek by ? GoJefroy. Neen, maer ik

hoor dat hy daer met allen qua'ijk me leeft.

Dat 's om de waerheyd te fcggeii voor foo een jonk mens
niet wel te herden.

't En fou haer f )o moeyelijk niet fijn datfe fomtijds van een

jong kerel befücht mocht werden.
Ie
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G I R I G H E r V, 71

Jefoudtmy geen quaed doen dat ik eens met een behen-

digheytquam? „in. c
lorit. Soowacrjefoo veygalsecn Hollandfche e-^ter, ot-

een luys op een kam. (maken.

Is dat ie mening vriend, foo rae ik je eerft jeteftamentte

Gedefr^y. Nou nou ik faitje foo ftellen datjeaen den bier-

koft fult geraken. .

lorU. Wil ikje eens wat feggen vriend ? ik fou jou noch nie-

mand rayen foo koen (doen.

Dat by hier quam fnuffelen of het was om al hjn prullen te

Derefolutievandenb^esleytal wieder komt fondercon-

niventie te lubben,
^

Daerom befoekt het niet, wantwy fouwenje wakker t gat

uytftubben.

Godefroy. Nou nou loris. JmV. Ik waerfchouwje van te

vorer,en vangt ons fuiken fotte poetfen niet aen»

Ie mogter henxt komen , maer 'k verfekeije ,
je fout ruyn

weromgaen.
, . r j

Godefroy. Dat ik eens in ftilheyd quam 'k weet wcl je foud

het my wel ten beften houwen.

lorts Omdat jy'tzijt, men fouje maer de broek af ftrij-

ken en onfe jufter fou de beenen houwen.

Godefroy. Heer alsje begint wat maekje vaneenkleyn

faek een groot gewag /

Wat dunkje dat ikje by provifie eens van eenen nieuwen

hoed verfig >

Want ik mag niet lïen datje de randen dus flordig om d 00-

ren hangen

.

lorit. Daerfouikfoo qualijk tegen mogen alseenkahs

tegen het geit ontfangen

;

Maerjy luy vryers belooft dik veel , en wijft het vogeltjen

op den boom daer na.

Verftaje wel Latijn ? Godefroy. Al een lutjen :

loris. Deprsf-ntibus gaudet Ecclena.

Godefroy. Ie llacht de fchiitpad, je bent overal t' huys !

lorit. Ia dat is voor degeleerde , fey broer Cornehs.

E 4 Go'
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72 T>e Bedroge

Godefroy. Sijn Latijn, foo fix te hebben wel feker ik fee
dat net veel is.

^

loris. Ia datje dat meent mactje hier fteekt al meer als
drekendermen in.

Ik ben een wijmers kerel, eneenciuyvel van een compcer
als ik begin.

*^

Al feg ik het felfs 'k heb het Latijn met heele pollepelen cc-
geten.

r r &

Godefroy, Benje waerachtich fuiken rabbi, foo heb ik ie
welonbekent vcrHeten

Maerjefeltmen immers touwenL in helpen ^enikfaldosn
dat gefeyt is.

loris. Sou ik durven? Godefroy. Ie lelt men bedanken.
lorts. Maer foo \ je gelieft eertt geld by de vis.

Want veel te beloven, en niet tegeven.
Dat doa degekken in vreughde leven.

Godefroy. Ik hoor wel vatter van is , daer \ wevnij? ee-
ioofinlfrael.

^

loriu Ik ben voor geen een gat te vangen
, hy moetal

vroeg opftaen, die my bedrigen fel.

Ik ben van dieliiy.diegeen r:'nten eogeiooven : of fy doen
eérft mirakel.

Maer het fal bed zijn dat ik mijn dingen doeveer ik hier mijn
tijd verkakel.

Godefroy. Sta wat laet ik }c beurs eerft van eenen goeyen
gelag wiflerveriien.

'k En kan alle daeg geen hondsfot zijn, Jom. 'kSaI maken
fey de beul dat ikket aen je verdien.

Godefroy Ik fal lien watje doen feit.

,
^"rif- Laetmy de wacht bevolen.

Ik falje dat wel ftellcn fov de rmit,en hy had yfer noch kole.
Godefroy. Welaen ikfalmetgelegentheyd ^euofjeeen
man bent van je woord.

hrix. Maer jonker dat jer 't effen geldafmnekten, 'kheb
in l.-ïng \nn je fcha niet'gehoort.

Godefroy,

<
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G I R I G H E r D. 73
Godeftoy. 'k En kan tegen jou foo nau niet ficn.

Q« n- . y^^^l*
^'Ue mijn falaris foo raytelijk betalen.

Soo fulje t onfent binnen komen fiedaer, al fou ik je door 't
kakhuys binnen halen.

Maer of den ouwen op de nagang quam
, je moft hem niet

« "^"^«r; ^"^'f'°y' Loofdatjer me gekt.
Joru. Wel aen 't is gefeyt een plukhaei tje , maer de duy-

vel fal een fchelm wefen fojc van leer trekt.

TWEEDE BEDRYF.
U L R I C H. J O R I

K Onnen wy 'tniet heel beletten
, wy fullen evenwel foo

veel doen als wy kennen
wcnuo

*^''i^Vf?f^'J'l'^''rn«^^'j''S^^" '"^^^ ^^rven komen
T7/ /^Ï!" datwe fulkequaje draken bennen. .^Irwh. Maer hoe droes komje dos gewapent^ Jotix Iseen eerlijk man beter als fijn woord >

^
'
^

Heb ikje niet belooft een harnas voorjeaen te trekken ofhebje naer m.jn woorden niet gehoord ^

'

Wat meenje dat ik van die wiekebakke ben? neen vaer
'k en ben geene Hechten

,

V^^!'^ ^""ï^"' uyt trekken en ik fou wel tweewapens over een doen om te vechten ^ *

""nc^n ""mC^T "'"''j' ^^ten is bequaem tot loo-pen
.
maer die hem ivapent wilder aen :Ook foo maket een fcbrik. ^antdemeefte fien liver eenv^^ï^vjnhaer hemd. als een man in 't harnas ftaen

lich al wat voorlichtigquijten
:

"
°efn lut'^F"

^''^ ^'^''^ • ^" veyg bent
.

een luysfouje voort de keel afbijten,



74 Ve dedro

XJlrich. Dat fey de Philofooph ook en hy fou een klaf

krijgen voor fijn koon.

Je toondjevoorfichtigheyd, maer laet ons oponshoey

wefen,offe ons eens verraften,

loris. Se fullen aen dees toetakeling wel fien dat dit geen

kat is om fonder handfchoen aen te taliën,

'k Woa dat ikker al aen was,ked daer : foo 'k er den cerften

flag niet een *t hooft af en lla,

Soo fal ik doen als dien Romeynflen vent , hoe hiet hy ook

nu i y. XJhich. Mutius ScjEVola ^ loris. Ia.

Ik ben wel den ergften fteker niet, maer in 't houwen vont-

jer noch fOo geen in feven Heeren landen,

Daer ik in grammen moede achter kom , dat maek ik heel te

fchamten:
,

(g^^^"-

Daerom als ;kker aen ben. houdmen niet, maer laet men be-

JJlrich BUjfjyhieraende voor deur, en jk fal aen de

achterdeurgaenftaen:
, , ^ n. a a

Enkomtercenighonraed foo maekt dat ik aenftonds den

a\arroraaghoorea.
. , ,

loris. Doejy , van gelijken achter, want men maekt de koe-
*

koeken foo wel van achter als van voren.

-Ulrich. Ik fal 't van achteren wel bewaren , en de voor-

poft die laet ik op jou ftaen.

W.lfferookweldroUiger vogel inde wereld als ee-

nenouden jaloerfchen haen :>

, Cl

Hierleyd hy nu op fch.lwacht, en maekt mmcn als oHiy cIc

davvel wou bannen

Enhy heeft niet courage genoeg om eenen verftoorden

kikvors te vermannen.
Godefroy uyt.

Jons. Nu ik moet hem de cap vooit vullen en decomce-

die voort uyt fpeien , cjm va la ?

CjV.Mvriend. /.n.. Wat vriend ? GoJ.^f. Goed

vriend. Jar//. Niet verder hola Ita.
,

lefekhiernietpafl^ren, ofje feltmeneerft't woord m de

ooren doen klinken.
QoJef,

i
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G I R r-G H E r D. 75
Godeffoy. 'k Weet watje feggen wilt. Jorit. Pafleeti

Godefroy. Wilt mijn gefondheyd eens drinken.
Jorif. Nou leyd onfen oawen alvall en klappertand in

onfenabuers ftoep.

Maer om te toonendat ikvigilant ben fait i iet quaad WC'-
fen dat ik eens roep.

Alarm Alarm. U7r/fA. Wat is 't ? Jon/. O bloed dacr
quam daer fuiken hond g(?loopen.

En naer ik heb konnen ofturen , foo is hy in Jan den bakkers
pot-huys gekroopen

:

Had hy nader gekomen 'k fou menen dat ik hem grerhnr-
geertfou hebben! TJlrich. Wat kuft den hond fijn njers:

Roepje menomfulkebeufelingei' Jont, Wel Wat Wift
ik oft de duyvel of lijn moer was van veers.

XJlrtch, Mner en hebje vanjou zy tot noch toe geen on-
raed vernomen ?

Jorif. 'Ken fout mijn dood vyandnietraeyen dat hy hier
tegenwoordig ontrent fou komen.

Hier komen ? als ik gaende ben , foo en hout mijn rram-
fchapgeenraoy.

^

Beft datter voor haer te verwachten was , W3s een paer
blauw oogen met een dikke neus tot een Ooft-indi-
fchefoy.

Al quam den bitebou felver 'k fou hem wel haeft voeten
maken , is dat niet wonder !

VJrich. Ik hoor wel het fou hier luftig hart tegen Iiart we-
fen, fey de duyvel , en hy veeft tegen den donder.

Jöm. Avancé, paré, tre in, fteek, alonger, retirer

:

TJlrich. Uatiflertedoen?
^
Joris. NimendaJ.

tUelctiiet maer exercitionis caufa. Fjrich. Wat ik wift
niet wat ik hoorden voor gefchal.

k docht niet anders.ofmen lag hier al en vocht als een deel
brilendeleuwen.

Joris. O live man alfter der teeg van gat gaet , foo fel ie
men wel anders hooren fchreuwen.

Ga jy weer na je poft toe, en maekt datje die welbewaert

Je
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76 ' 3e Bedroge

Ie feit flus een geklap van degens I»oren of het hele fi

gild by een was verga ere >

Want ik ben wei half iurtigh om eens een quaeye pry by d

kop te vatten.

Darom krijg ik weerwerk we fullen malkander in'thae

fitten kijken als rafende katten.

Niet naerden, qui va la, fta, XJInch. Wat volk;» waer heen

Jorif. Sachtfachl

Ik meende datter vremde roovers op de kalt quanien, mae
ik fag daer na 't was de ratelwacht.

XJlrich. Wel die fel ons niet mifdoen. loris. Men moe
hedenfdaegs nimand vertrouwen

.

XJlrich. Ik ga weer na achteren , en fooje wat hoort foc

wiltmen ftrax waerfchouwen.

Jöfi/.Segtjy maer hoe jet goed vind, en fooje't comman-i

deert foo fait gefchien.

Watisnarren een drollig tuyg ! wie heeft fijn leven fuiken

tiribus geiien }

Key is geen kleyntjet'jouwent,keuning fijn man,je feit niet

gek worden inje OUwe dagen.

Het fchortje wakker inden grooten tee, broer, daer de boe-

.

ren den hoed op dragen.

Ik moet al evewel mijn plaifier wat nemen met mijnen

gekken heer,

En doen den ouwen wibus foo noch wat loopen en tien-

telen girs en weer.

Baes,baes. XJïrub. Wat iffet datje dus tei roepen por-

den }

loris. De hanen kreyen datfe befukt zijn ; wa& dunckje

fout geen vecandering van weer worden >

XJJrich, Wat een fcheet injou en inde hanen haer neus.

JorrV. 'k Machtje bidden niet al te bers.

Schijt niet meer tefï^ns alsje eten meugd , foo hebje alle

daeg wat vers.

Hebjemen niet belaft, als ik wat vernam dat ikje datelijk fou

waerfchüuwen ?

Maer
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G I R I C H E r D. 77
^vlaer 't is mijn wel, als'et niet en begeert , ik fel raijn mond

wel toe houwen.
\Jltich. Dat 's geenfins de raeyning, men dunkt je holt al-

tijd, ofjeftaet ftil.

.oeptmen om geen treulcucus maer om watdeegs.
Jorir. Gaet gaet, *k verftaje wiK

yget vogel wat hebje eenen flacb van de lutfat-fle meu-
leii !

'Hebjyjevij -linnen a'temael, foo ifler maertweetuys , en
de reft zijn fpeulen.

Baesjbaes. ü/r/f/&. Wat duy vel is 't.^ yf^n/. *k Geloof
datter een fterven fil , daer verfrboot gindtr fuiken
ftar/

TJIrich. Ik meenden datter deduyvel te villen was, is't

anders niet ? wat broftnien dcfe nar.

fom. lajaal weer geen deeg > hoe falikketje dan van
pas konncn maken p

^k 11 •'gt kakke-bed ik doe mijn beft,cn noch ben ik te laken.
Uirich. Ikprij<<je vigilar.tie, maer maekt niet meer van

^•n veett een donderdag,
'Of ik f il opje valfe alarmen foo licht niet meer komen voor

den dag,

Jorif. 'k Hebt verftaen. Wat heb jv narren onderjc ge-
flacht»ben jy de wijfte van alje vrienden.

>en tijd foumen hier wei vervelen , 't cn waer dat ikker ee-
nen moyen ftuy ver mee verdienden

Maer waer mag Godcfi oy blijven ? hy maekt fijn voorre-
den befukt lang.

|a wel foo hyder niet u ai cyeren in en flaet , foo word ik
wel halfbang,

i)at mijnen ouden iintenel fijn poft fal verlaten , en dat hem
f den tijt fal vervelen.

Darom wou ikweldathy'tkortmaektcn.opdatwy'tfpel
met fatfoen mochten uytfpelen.

ta. GoJef. Warom.? Jont. Stafegik. GoJff, Wat
fchortje > Jorir. Ic feit hier niet palTeeren

,

OF
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De Bedroge

OfikfaljedoendatonfeJufFerdeed. GoJefr&y. Watwou •

iedoen,fegje? Poenjaerdereu.

GoJefroy. DeiiKt opje wijf en kinder :
deluy liender t

leelijk uyt alfle dood zijn,

Joris. Ie hebt onfe lurïer het haer gegeven, geeftmen ni

ook het mijn.
. •

1

Watmeenje,datikhierden heelen nacht voor met van koi
j

wil ftaen trillen ?
r. i . 1

G^^i^/röj'.
Hnudaer,'tgaetje wel. hrh. Pakje voort

j

wantden ouwen foujebrayen en villen. i

Baes. baes. Ulrich. Wat is *t i loris. Het verdrietmet l

hier langer te ftaen,

Daeromfouikvanadviswefen, datwe fouwen opbreken =

ennaerhuystoegaen. ^ , .

Want het word foo laet dat ik geloof, dat het vl4egen var

de Venus uylen nu al gedaen is.

Laet ik mijn quartier te Bethlehem gaen nemen ,
en jy ach-

ter ie wüfs pofteriar is.
1 r

We hebben ons genoeg gequeten : Ik fout voor defen

avond houden voor geilen,

En dat we nu niet hebben konnen aentrefFen, kan opeen

indertiid gebeuren miflchien.

XJ/fS Alijeïegt. wort laet . ik geloot niet dat ons nu

vet meer fal ontmoeten. „„. ^

Daerom kom laet ons gaen leggen onfe hoofden uyt d

En vo?d\"Sl'>'j'' '"jegefegt heb.foo komtjou feggen

/.wrortTgecLTg^enbrooden aten. obloed. wat

fou 't koren goeye koop zjjo.

HlI-DEGOND. SyBXÏ-I-E.

, At dunkje NvatTet nu niet beft datj'et voorjeman ginkt

Ikwift d«wcfiSer dieparten wel uyt fou krijgen.
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G I R I G H E 7 V. r9
l Ie moet weten ik h'ebfoohierfoo daeral een goetdof^cn
r oprcBten ftaen,

En van linnen en wollen foo ben ik naer mijnen doen al heel

\
welbedaen,

Soo dat hy*t avond ofmorgen al vry wat van my fal hebben
te verwachten.

Sybille. Hy moft voorwaer wel los wcfen , dat by fulke
dingen niet en fou achten,

Btldegond. Maer heeft hyje federt niet meer moeyelijk
gevallen ? SybilJe. O neen. hy moeytmen niet meer.

Ia als hy my nu tegen komt, foo kecrd hy 't hooft eenen an-
deren wegh. HilJcgond. Ia heer!

1 Ik bender voorwaer foo biy om, als cfmen een boer een
' kotfy bad gefchonken,

Ia 't is al eveleens als ofFer een fteen van mijn hert was gc-
I

fonken.

Maer wat hebje daer een net ftofjen aen ! met verlof, waer
hebje dat gekocht?

^t Is een heel linlijke coluer : hoe veel heeftmcn je daer
voor in rekening gebrocht ?

Ik verfekerje je hebtet niet te dier , kenj'et met dc negen
fchellingen betu ygen.

Sybilk. *t Is daer of daer ontrent, fey de Land-meeter.
Ikkocht'ettotNeeltjen Huygen.

«Een ander fouter niet voor hebben,danje moet weten ik be-
f tael met reed ge d,

'• ' En het fcheeldje by naer een derde part alsj'er de penningen
byneerteld.

Hildegond. Soo doetet, daerom waft te wenfen datfe al-
temael van fuiken natuer waren-

Sybille. Ia datfe altemael foo deeden, daer foawcrfb»
veel niet achter uyt varen. /

Hildegond. De wereKI is kael en beroyd , en nocb wil een
yder fpelen joffrou en Monsjeur.

lEnalfmendan komt te (krven , dan gaen de fchuldeoacrs
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8O DeBedroge

Sybtlle. Ik ficderookal ve^l diehaef ais groote cadets

weten te houwen.

En hebben duyfende minder als nimendal, ja niet een nagel

om haer neers te klouwen.

Hildegond. Is 't niet waer ƒ watgaendeluy hedenfdaegs

met boven haer ftaet gekleed !

AUc dingen Is kcftelijk en dier, en 't moeter al evenwel u){

in 't lang of in *t breed.

Syhilk. Onfe ouders plachten al tefeggen dat de pracht

van tijd tot tijd vermeerden.

HilJeg9»d. *t Ginkker evenwel foo niet toe doen men dc

Graef van Holland een paer fiuwele mouwen ver-

eerden,

Ikfiederfomtijdsvoor by mijn deur gaen, dienietbeter

weten offe zijn heel mooy na de nieuw manier,

En ondertufichen denk ik en mijns gelijk kinder wat be-

taeljejc uyt lachen dier

!

Daer is nu haeft alle dneg een nieu mode , dan draegtmen

korte en dan weer lange lijven.

Dat de luy altemael waren als ik , daci fou macr een mode

blijven.

Maer nu hebje haeft alle daegwat nieuws, pradifeerter

maer ymand een nieu fatfoen

,

Dat eenegek voordeed, dat willen ftrax al de anderen na

doen,

De wereld is even hovaerdig, niet alleen de meefters maer

ookdedienftboyen,
j

Siet maer eens hoe datter een deel van die cameniertjes we-
|

ten op te toyen, •
• j i

Se zijn beftrikt en bequikt 't fpijt de jufrers, foo zijn haer de
|

lokjes gekrult,

Soo datje dik niet en weet ofje haer voor de meytot voor

de luffer nemen fult,

Maer ik wilje recht uyt feggen/k en fou met fuiken alle mo-

de goetjen niet konnen leven.

*k Heb daer een ouwe meyt 't mijnent die 'tal dat opgetoy-

de gefnor wel fou te rayen geven* Eer



CIRIOHETD. 81
Eer ik 's morgens opftafoo is *t huys al aen een kant,en haer

werk aen een zy

,

'kSou meneridatfe wat doen ken ! en dan fpintfedaer noch
wel een goet ftukje by.

Se fpint een garentjen als een kattoen. SybiUe. Wacht u
van meyflens tor haer Jaren.

BtUegond. Die en hebben de vryers ook foo in 't hooft
niet, maer datjonge goed denkt niet als om te paren.

Ja als man en vrouw al te bed zijn, en weten niet beter of
allesisinftilt,

Dan leyt dat weyig gefelfchap noch dikwils met de vryers
opllraet en trilt.

Sybille. Ik hebber daer een t'mijnent , \ ifler een wat geld
het honderd.

Uildegond. Dat men hedenfdaegs foo qualijck gedient is,

dat heeft men dikmael verwondert,
aer 'k moetje evenwel mijn garen laten fien : je feit feg-

gen datje in lange geen eelder hebt inje hand gehad.
Belietmen dat garentje eens , fouje diergelijken wel weten

te halen in de Had ?

Sybille. 't Is niet te verbeteren , heer hoe gelijk en door-
gaensis*t gefponnen l

Hoe veel ellen fait wel doen meenje , fal 't de negen wel ha-
len konnen.

Wldegond. Daer mackt de wever giffing op. SybiU. Met
verlof, van hoe veel is dat vlas ?

mdegond. Het koft mijn vijffchellingen , maer 't is op-
recht Lokerei^s gewas.

Sybille. Soo reeje fomtijds al wat aen fiek wel.
tiiUkgon. Ja fuu mender al te met niet wat by maken

öoo loumen,alhadmen al vry wat, daer mettertijd wel uyt
geraken. ^

Darom foo moetmen fpelen, nu wat, en dan wat , en dan en
voeltment ook foo niet

,

n eertjaer ten eynde loopt , foo vintmen dattet al vrv wat
befcbiet. ^

^ SyhilU.
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% l De Bedrage

Sybille. Je bent voorwaer gelukkig datje fuiken »eyt

hebt byje woonen.
HiÜeganl Sy fou meer met twee gulden doen als een an-

der met twee kroonen.

S'is op alles even deun , en alfTe wat fal koopen foo dingtfe

de luy 't hemt uy t de neers.

Over den heert te gaen iffe Tonder weerga , en winter en fo-

mer gaetfé te bed fonder keers.

En daer by ifle lbo helder als een fon. Sybille. Dats veel

,

ik hou om mijn dood doch van geen morfebellen.

Hiidegond. Daer men vannettigheydfpreektderf ik onfe

Kniertje wel onder tellen.

Sybille. Maer ik foumen wel verpraten , *t fal beft zijn dat

ik ga , 'tfnl gaen worden mijnen tijd.

Ik wensje goeden dagh. Hiidegond. Jou ook foo.

Sybilk. Heer als men aen 't praten is hoe ras is me»

een half uertjen quijr ƒ

Joris. Sybille.

WAt fegje nu van mijn Paragon ? je hebtfe nu gefien

moetjet nu fclver nier bekennen ?

Sybille. De vnjllers krijgen ncxh al een vryer,fchijnt wel»^

hv e leelijk datfe ook bennen.

Jorit. Sy was nu maer in haer nacht goet »
maerdatjcfe

eens faegt in haer pontificael opgetoy t

Te weten met haer fpaenfe cap met kant , en haer neufdoek

drie hoog gepiooyt,

Wat fal ik feggen ? *t wil van haer gedragen zijn
,
ja het fta-

ter foo net men foufe fchier ftelen

Dan goede wijnen behoeft geen eyloof krans Iklaettet;

jou felver oordelen.

Spreekt nou eens naer jou eygen gevoelen , wat fegje nou
^

ift met een wakkere tas P .

Sybtlle. Ik weetje niet veel te feggen, maer 't was goed

dat ik niet fwanger en was.

Want ik had heel lichtel'jck anders een «iflèhicnis gekre-

gen.
Vcr-1
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GIRIGHEYV. %i
Verfückt men niet meer om fuiken poftuer te fien, want

*k en fouder mijn niet toe verlegen
Sy ifler befiens niet weerd. Jont.Dsit fegje uyt palTie , om

datfe wat goelijker is als jy.

SybiJle. Ik fie weldaer's noitfoo bekrofen pot, ofmeo
vinter noch wel een dekfelby.

Maer yiivc fcgtmen eens waer hebje defe rontom-lcelijlc

doch achterioopen ?

Jorir. Nu alle jok op een ftok , dat meenje immers niet

füu ik hoopen :

Ik weet wel datje wel beter (ïet, alhoewel datje die woor-
den fpreekt.

Sybille. Ik moet bekennen het is de goelijkftejuffer die

in haer vel ftrckr.

Jorti, s'Is foo s'is fe mag al me te kerken gaen nevens
haer buren.

Syhille, Men fi)u wel petejceli in't aenficht zaeyen, je
dienter die troni wel wat af te fchuren :

En noch vatjy dat ftael op't ftraet by 't hot fcdat lijkt voor-
waer wel gek ofgek ftalf.

Jorif, Wel wat is daer aen gelegen , dat gefchiet uyt en-
kel liefde fey den boer » en hy foenden lijn kalf.

Sybille. 'tis voorwaer wat liefs , je meugd die onnutte
morfebel wel omvatten

,

Sy fieter foo liefielijk uyt als eenen oor-worm , en fo vrien-
delijk als eenen arm vol katten.

J<nif. Ikwoudatjefe eens hoorden praten, alsecnege-
boren engel foi) iffe ter tnel

,

Se fou 't eenen amutie Advocaet genoeg te raeyen geven ,

en fe kan fingen als een nachtegael.

Sybille. 'tIs om de waerhey t te feggen wat raers,j'en hebt
anders nietqualijk gekofen.

Joris. Haer hair en kenje niet beter gelijken als by de
wijgerd rank , en haer koonen by de roofen.

Se beeft een middeltjeje fouttct metje hand omvatten.
:Sybilk. 't Is een heel proper dier /

F 2 Jtris.
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S4 Bedroge

''jor'u^ Hebje wel gcfien hoe nau dat fe treed? fe fou wel

twee fchreden doen in een caucier.

Daer by foo heefrfe een mondjen als een notcmufcied , fe

fou pruym konften feggenfonderfprcken.

Sybille. Se kan wel drybiilen. en fan de llraet wel gaende

vegen hadfi maer een befem in h icr neers fteken.

Ik fie wel elk meynt lijn uyl een valk te zijn , enjder bemint

fijn liefken al waflTebefnot.

Darom mag men wel feggen elk fot foekt gemeenelijk fija

Marot.

Joris. Hy hy de du y vel en is ook foo fwart niet als jy hem
ook wel affchilderd.

Praet jy watje wilt, ik bender befukt op verchambreeten fe

heeft mijn finnen verwi'.derd.

]a ik houfe voor de goelijkfte van de heele fiad. Sybil. Op
een lutje naer. Joris. Se fiater mijn voor aen.

Dat Paris eens weer prijfen uyt deylden je fout fien dat

fyder met een fou deur gien.

Sybille. ly houtfe voor cie fch ionfte, en ik voor de leiijk-

fte,onfe opinien fouwen al vry wat verfchelen.

Hoorjuffer, 'khd-ber liver foo een alleen. -t- Todijker

met mijn velen.

Hebje een uytftekend moy wijf, daerzijnder fomtijds al

meer dieder fin in hebben als jy.

Sybilh. Defeen fdje altijd niemand affoenen ten zy van

enkele fchelmery.

1 gin^je al eens van huys ,
je behoefden niet licht erg te

denken.

r)?.t men eenjong van jouluy beyen had , men fou de ouwe

met eeren mogen verdrenken

,

Souje fuiken vuyl- muts aen fiien > hoe wouje dat nochbe-

klagen dier naer.-

it^ weet wel je fout foo ras nietgetrout zijn , ofje faet met

de h md in 't haer.

r mogelijk dat de liefde de menfchen foo feer kan doen

dolen !

Joris.
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G I R I G H E r D. S 5

Jorit. Ie weet niet hnerveeften ruykenalsmiftjues, eo
liaer water even ais violen.

De tanden diefe in de mond liecFtbefclianoen het elpen been
en ivoor :

Maer al preektmonnuchlo(> Icct, daeronverftandige toe-
hoorders zijn heeFt men flecht gehoor.

Maer nu recht uytgefeyd , hoe behaegt fe je evenwel ?

Sybillc. 'tis een gocy remedie cm dehefdete doen
verkoelen

Ie fpreekt van mond.ic hectter een men fouwer een befchc-
ten luer in fpoelcn.

Daer by hceftfe een paer leelijke leepe loopende oogen :

en wat de neus belankt

,

Diekaji ik nergens beter by gelijken, als by een kakhuys dat
over 't water hankr.

Joris. En praetmen foo onverftandignittjuHèr, ofvtil

ikje eens wat feggen >

Als lonker Godefroy weer t'onfend komt bollen , foo Til ik

in de baen gaen leggen.
Sybille. Ie fpeeld felfs den onverftandigen, want jen wilt

dewaerheydniet verrtaen.

Joris. Overaldewaerheydtefeggen.dntbrengt fomtijds
weynig vriendfchap aen.

De fchoonheyd moetje weten is een ding dat veel beftacL
in imaginatie.

Want dat den eenen lelijk acht , dat fal den anderen achten
voor een goede gratie.

Sommige mogen wel een langachtige tioni fien, andere
hebbenfe liever rond.

Dees houtet met een bi uynetje , en die hetft beter behagen
in 't blond.

Elk heeft fijn fin en fijn fmaek , hoe veel zijnder die gefuy-
kerde confituren fulleu laten blijven

Eü kiefeninde plaetscappers ,caviaer,anljovis, en wrarge
olijven.

De witte Lyguflrum bloemen, en fietmen die niet vallen

opderaerd, l 3 Da:^
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8^ De Bedroge

Daer nochtans dc fwarte befien worden geplukt en be-

waert.

Dat dat foo niet en was , hoe foumen het met de fommige,

Maerdenatuer heeft dat foo begeert, om datfe akemael

aen den man fouwen geraken.

Alle dingen hecfc fijn reden, en ik heb de mijn warom dat

ik dit doe.
, . ,

Daer is foo fijntjes wat kley aen de kloet, en m t linnen en

wuUen htle tot den oorén toe.

Sybilh. Ik hoorwelwattcrvanis, 'tis niet foo leer om

het velleken,

Datje defe juffer lief hebt, als wel om haer goedje en om

haer geileken. ,

Joris. Dat dücter altoos geen quaedaen, want om de

minne van het fmeer, 1,41,^
Seyd men voor een gemeen fpreek-woord . loo lekt de Kat

de kandelecr.

Maer hy loo ik fou met onfe praet mijn aengenomen bood-

fchap wel vergeten.
, . .

,

Monsjeur(jewcetanedingewel)falfavond byje komen,

laethy weten. , ,

Hy heefrje wat te feggen, maer hy moetetjou in t oor luy-

fterennaerhyfeet,

Je fJUt de achtrtrpoort aenfetten; daer fal hy dan binnen ko-

men dat 't Jiieinand weet.

Maer ik wiije wel rond uyt feggen wilje noch mcerlulkc»

praet praten, n-i r

Soo fal ikje niet foo lang als een haen een koren fiikt lamen

alleen laten.

Sybtlk. Nou nou Joris dattcr gefchiec, dat geichiet maer

uytb'oertery.

Je hebt immers in alles gefpeurt hoe ik totje genegen

Continueert jy maer in je trouigheyd \ en felje nimmer be-

louwen,
. £^
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GIRIGHETD.
En heb ik wat gefeyd om te lachen , dat moetjemen ten be-

ften houwen.
Joris. Ba is 't maer onn te lachen , haddaer alle queftie te

dood en teniet,

Op een vaen dieder meer af vcrmacnd
,
dewijl het maer uyt

korfwijl en gefchiet.

HlLDEGOND. GODEFROY.

JE moet weten al ifiet bed noch foo breed men kander fich

wei afrollen,

ick falje weer niuwe kleeren maken , ja ik alsjefe foo wilt

verflenfen en verfoUen.

Je feit'er wel deur komen al is *t datje de befte noppen dus
alle daeg niet en draegt

:

Je moet weten daer hangt een fwijdig geld aen, al is 't dat

jyder weynig naer vracgt.

Maer men laet het daer op aen komen,als de kleeren verfle-

ten zijn petemuy fal weer ander maken,
Dan men fou dat fpel wel moe worden,daer is foo licht niet

aen te geraken.

Je fiet wel ik ontlietmen fchier , eenen goeyen beed te ftee-

ken in de mond

,

Maer ik fou foo veel in een maend nietkonnen verfparen,
alsjy in een week verquiften kond.

Mijn live kindje moet weten *t is alfoogrootenkonft ge-
wonnen goed teverfparen,

Als rijkdommen te verfamelen en groote fchatten by een t«
vergaren.

]e vaer en je moer al hebbenfejou wat naer gelaten , s* en
brachten geen hondertduyfcnden by een.

Maer naer een goed fpaerder komr een goed verteerder,
feydmen in 't gemeen.

Wat fal *t al zijn ofikje fchier ofmergen al eenemoyeftuy-
ver met de dood fal ontruymen

,

Wiljeje dus aenftellen foo meugj'et wel alleen op aen ftrik-

ken, linten en pluymen :

F 4 Je
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SS De Bedrogc

Ie fouter fo wel een gat deur krijgen al hadjeby manier van
(preken al 't goed van 't land,

Wat fou men daer dus in hakken i je diend fchier een frarfe

kramer te hebben opje eygen hand.

De vrijfters moetje weten zijn daer niet me te bekoren,met
fijn goetjete verfpillen

,

Rechts contrarie, fe denken fuiken vogel lapten al dat wy
hadden wel door de billen,

't Is een heel moy dingen datmen maer Hechts foo van den
hoogenboomalFhaelt,

Maer ik felje op een ander tijd felflaten forg dragen datj'et

betaelt.

Wat helpet , ofikjc al veel goeds leg en preek , 't is foo raf^

niet gehoort of*t is vergeten.

Wel je meugtet aennemen fooje wilt,ik heb altijd mijn con-
fcientiegequeten.

Godeftoy. Wat dochtje van die predicatie ? ik geloofwa-
rachtig fe wortnoch heel teut.

Nimand fout konnen gelooven w«t h'^rtfeer *tis huys te

houwen met fuiken ouwen neut.

De moeyelijkheyd die ikkcr geftadig van ly is nietpm uyt te

herden,

Sal dit dan al fijn leven duren dat ik dus van 't gemelijk wiji

gebrotft fal werden >

De cenen kijvage is foo ras niet gedacn , ofde andere die

vangt weer aen

,

Dat fe eens (juam te dervende blyfte vrienden fouwen

d

alder voorfte gaen.

Of ik dien dag noch wel eens leven fal denk ik, dat de ouw :•

peflilentie van kant is >

De ziel ifl^^r foo in verwerd, datikgeloofdatfe noch foo

lang fal leven dactet funt en fchand is .

Nou leytfe deurgaens op al de nieuwe modens en kijft en

knort.

Den eenen js broek te lang en den anderen het wambas
weei te kui t.

•sEo*
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GIRIGHErV. 89
*sEn kant niet wel verdragen , dat dejonge lie hedenfdaegs

fo hoovaerdig bennen
Dat de ouwers eens mochten opfien , feydYcfomtijds, 's en

fouwen haer eygen kinders niet kennen,
Ia 's en kant in haer vijf linnen niet verdouwen,dattet nu al-

temael jonkers en jufR.*rs zijn.

Sulke en diergelijke praetjes dat is dagelijks brood voor
mijn,

't Was noch yet datfe fomtijds op dokten : maer'tis ofs'et
van haer hert fnee alfie wat fal geven.

Sulke ouwe peukel penningen fTachten de verkens die nie-
mand goed doen foolangalfle leven.

Wathelptet mijn offedaeral eengoeyen vetten aep heeft
aen een fy ftaen.

Ik fweerje dat ik fal die verfchimmelde munt anders aen de
man helpen kom ikker eens aen

't Is mijn leet genoegh dat ik alles op credit en ten dierften
moetkoopen.

Als ik al den handel overdenk,dan kan men fomtijds de kop
welomloopen. (maelt

Maer of fy wat kijft en knibbelt en mijn aeti *t hoofd lijd en
Een jonk kerel moet fich fris houwen , en hoopen dattct

een goed huwelijk noch altemaelbetaelt.

DERDE B E D R Y F.

Ulrich. Wtbrant.
moftmen bylo foo niet praten buerman ofde racet fou-

men veel ontfakken.
Wybrant. Hebben wy t* onfent wat te feggen. live vriend,

lüo is 't daer den turf leydof in 't Paradijs daer de
Hoenders kakken.

Ulrich. >\at zijnderde luy befukt qualijk aenalsfyge-
ffout zijn met fuiken boofen helle veeg !

/'Ï>^r4«ï Alfaten wy famen inde Haens-balken ik geloof
nietofwy waren noch al in de weeg,

F 5 Soo

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 C 28



90 T>e Bedroge

Soolangikt'huysben moet ikdoorgaens quaje woorden
houien.

XJlrich. Ik heb ook alfoo lang gemerkt dat de mijne my
liever van achteren liet als van voren,

En dat mijn abfentie haer aengsnaemis kanik welhooren
aen de woorden diefe tegen men feet.

Wyhrani. Mijn bon jour beftaet ookmeeften tijd iD*tgat

geleydje met twee paer fcheet.

Ia wel fulke wijfs te hebben 't is óm de waerheyt te feggen

niet te herden,

En daer ftaet by te vreefen dat het van dag tofdag noch er-

ger fal werden.

TJlrtch, Maer foumender meenjemet goede woorden die

parten niet wel krijgen uyt *

Wybrant. O lieve man als 't peertjcn niet piffen en wil foö

is 't al verloren gefiuyt.

Al badjefe als Brugmanja al fongje haer foo fchoon als een

lijfter,

Datje dat meent een wcyts wijf fal daerom niet laten te fpe-

lende vrijfter.

Ik heb de mijne met alle minlijkheydenfachtmoedigheyt

tot noch toe ontmoet,

Maer wat is't? niet anders als hooygedorflen : *t ii te bcfukt 4

quaedte laten datmen geeren doet.

Vlricb. Wat dunkje dat wefe dan eens met hout en goey

reden fochten te belefen ?

Wybrant, Dat ik de mijne een lap gaf ik kreeger honderd

in de plaets fou ik vreefen.

O heerje kent dat ftael noch niet dat ik haer hand ofvinge

raektcnaen.

AU cenen brifènde leeuw, jT de duyvel uytter helle, fo fou-

fe tegen my te werk gaen,

Sulken boofen creatuer als dat is , dat is te byfter en te win-

der! ^ ,

XJlrich, We moeten evel mans hand boven fpelen,fey d

iDan en hy lag onder,
^ Want

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 C 28



GIRIGHETD. 91

Want het vocgd wel dat.een man een man zy , en eenvrco

een vrou.

Wybrant. 't Is heel goed feggen nabuei , *c was gemakke-
lijk kakken als *t wel volgen wou.

Ik weet wel hoe *t hoort , en fou*t haer wel netjes konnen

voor oogen leggen,

Maer hetb^fFcn van een hond geldt'onfentfoo veel als mjn

Alsikkermaer van verren wat wil vermanen , looen ifler

geen ruft in huys.

TJirich. Ik hoor wel watter af is, arme knechtje Icgter al

me in 't fwi jgertje tuy s.

Wybrani. Het gater t* onfencfey de man,foo 't gaet,macr

ten gater evenwel nietfoo 't hoorden.

Dat fommige mans fulkc wijfs hadden als wy , fe iouwcnfc

levend vt-i moorden.
V/rjch. Ik faliler evenwel tegen wefen,al fou't alles t'on-

derftebc ven ftaen.

Wybrant. We mogen wel wat waters vuyl maken maer
we waflen de Moriaen.

'Irich. We moeten dat werkje tegen gaen ofdepryen
fuuwen meenen dat het ons niet cn fcheelden.

Wybrant. Datfey de kofter ook , daer moet ortlag 2ijt

fe) di, en hy geeflelden de beelden.

Ik geloofde jouwe heeft al weer wat in *t fin , fieje wel ho«
haer lokjes zijn gekrult }

XJlricb. Ikkanniet meer als mijn beft doen, die fijn beft

doed is niet meer verfchult.

fVybrant. We zijn in een ongelukkig planeet geboren,dat
we geraekt bennen aen falke vrouwen*

*k Was een rijk man had ik foo mennigen rofenobelals mij-

nen troudag my wel is berouwen /

oe mennigmael wenfch ik wel van 'twijf ontflagen te

zijn ! Vlrich. Ia datmenfe met wenfchen quijt waer.
k fou de mijne ook wel haeft met bufboom beftcken , en

fchenkenfe BcHebub tot een Niuwe-Iaer.
Wybrani^

li
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p2 Bedroge

Wyyrant Wat was ik een gelukkig man geweeft had ik
'

luffer Jofijn mijn eeifte vryfter genomen

!

Want dan was ik tot defen ongelukkigen ftaet enditelen-
j

digieven niet gekomen.
j

Ik hadder nu foo flccht niet aen geweeft had ik haer geno- j

men met haer eer en met haer kleer

:

Nu heb ikker wel een die wat heet,maer wat ift fe verdoetct

weer^

JJlrtch. Met wie is je eerfte vryfter nu getrouwt ?

Wybrani, 't Is een Amfterdammer,

De kerel ifler de gelukkigfte man me van de wereld,ja fe Ie •

ven famen als twee lammer.

Darom foo en moetmen foo veel naer het goed niet fien, als .

wel naer d'eer van een vrou,

Want die deeermift ,
diemiftetaltemael, dat bevind ik

nou.

Wat wil ikje veel feggen , live buerman, mijn wijf vervalt

van 't eene (juaed tot het ander

:

Se heeft daer een deel dronke commeren , en die bederven

malkander..

Daer is Neel flempemp ons buerwijf die doetter al vry

wat quaedsin,

Wat fouje metje goetje doen feyfe, als van leven , en dat is

de mijnen wonder na de fin.

Se hebben nu alle morgen wil ikje feggen, haer optocht tot

Geertje Floris,

En daer fittenfe dan dik tot middag toe met den anderen in

den Brandemoris.

Daer hebbenfe haer dubbelde anijs , haer maeg-water, haer

neuk-water, haer angelica

,

Haer wachel-water, hierrofolis, haer hekkepoft, haer

hemdeken op, en h ier aqua vita ftapintica

En meer andere diergelijke narren dranken enheetewate-

ren I

Ie hooft doeje feer als/er ontrent komt , foo gaen haer de

fnateren. ^
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GIRIGHETD. 93

^Daer halenfe dan de goe luy over , en fpreken van ider een
quaed.

Ia daei is haeft in de heele ftad niet een diedcr niet een veer

en laet,

Die maerwat op fijn horens heeft die weten f'et ftraxop
lijn brood re geven.

Vlrich. Dat'skleynekonft. Ik meen flond haer eygen
doen voor haer voorhooft gefchreven.

Datter al vreemde Hiftorien in louwen te lefen 2ijnfoohier

Cbo daer.

Dat moet ik evcl feggen , de mijn is geen drinkfler , maer
'k wou dntfe w^t man vaücr waer.

Se Het liever een vreemd baerfjen als haer eygen, dat heeft
men dikwils verdroten

:

'k En hebber noy t een goed woord van , ja fe fiet tegenmen
als een flier d>e wil ftooten,

En komter eene jongen melkmuyl fe neygt dattet hemt
fletpt. WybraMt. Soo gatet in 't gemeen,

^Wanneer de vrouwen de fmaek wech hebben dat twee meer
konnen aïs een.

Vlrich. Hetfchijnt een vrou is een noodfakelijk quaed,
men is niet geruft ofmen moeter een trouwen.

Wybrant. Darom feggen defranfewel, een vroom man
neemt een wijf, maer die verftand heeft falder fich
van onthouwen. (laet.

Doch ofwyder al wat vpor praten , dat is nu voor ons al te
Maer alewel ik moetje waerfchouwenjouwe Joris en Go-

defroy haddent tans heel druk op ftraet.

'Ik en hadder geen goye muts op \Jiruh. Jajajkfil hem
die fteek wel veifetten.

Wybrant. De handen die gingen geweldig je dienter wel
wat op te letten.

U'/nfri.Verfeker weet dien olykerddat ik flusjesfal moe-
ten te begraffenis gaen.

\r\ dat fal hy lichtelijk door mijnen fchelmfen knecht felfs

hebben verftaen.

Wyhrnnt.

f
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94 Bedroge

WyhriHt. Se haddent altoos heel druJf. TJlricb» IfTe

O'kwelomtelyen?
De guythout hem of hy mijn getrou was , en fijn mes, denl

ik, fnijd aen weer zyen.

Ik dankje datjemen dat hebt gewaerfchout , ja feker wareni h

fulkemaets ?

Dathecftalwattebeduyen. Wybrant, *k Wilje wel rechi

uy t feggen ik vermoey wat quaeds

XTlrich. 't Is geen nood nu ik du» den draet heb ,
hüop ik,

fal ik het klouwen wel krijgen.

Ia wel lbofemen quaed fpel fpelen, foo meen ikfe beyegaci

te doorrijgen.

Wybtant De wacht isje bevolen. U/r/Vi. Ik falmen hou-

wen als wou ik ter begraeft-enis gaen,

En ik fal foettjes achter werom in komen en beloeren wat

men fal vangen aen,

Ik wilje wel veifekeren , dat foo ikfe op dedaed kan be-

knellen.

Dat ikfe foo fal traceren dat s*ct geen van beyen fuUcnna \.

vertellen.

Joris. Ulrich.
Gantfch fuykerde koek en vijgen hier is het fpel te iee-

Vj lijk verraeyen.

Ik ben tegenwoord;gh foo bang men fou wel een ey in mijn

cersbraeyen.
, , . ... L

Nu vrees ik niet anders , als dat den heelen bommel b>er m€ 11

fil leken uvt,
. , r u

Ik hcbfe al menen te waerfchouwen, maer fe zijn loo belich

datfenieten huoren of iktuyt of fluyt.

En heel groot rumoer te maken en derfik met voor den

ouwen.
. r j 1 j

Hier is dekansleelijk v. i keken : maer wie fou denken dat-

fe niet nnders toe fien fouwen ? '

r x

Boe dikmael heb ik haer gefegc. kinder gyli gaet foo loste

De*
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Q I R I G H E r V. 95
ijüDen ouwe heeft de fnuf al in de neus , en paft op jen handel

naer ik merk

,

• Daerom moetje wel toefien dat de baen eerft ter deege

klaeris.

Een mael fout al betalen : maer nu fuUenfe wel fien dat mijn

leggen waer is,

Jenaoetje dingen wel beleggen, fey ikfoo, want den ou-
wen is llim en vals

,

Aen een fy daer is 't heerfchap felfs : maer wat dnyvel heeft
hy daer om den hals ?

? Naer 't hem laet aenfien foo fout een bril van een fecreet

nietqualijk gelijke».

Ik raoetmen hier wat verfchuylcn,en dit werk eens ter deeg
bekijken.

Vlric/j, O bloemei herten daer was ik geen kleyntje aen 't

teefje vaft

!

*t En waer defen onverwachten toeval *k fou meenen dat

ikfe daer fou hebben verraft.

Mijn wijfen Godefroy waren in onfe kamer met haerbloo-
te beyen.

Nu is 't tijd om op te paffen docht ik, want fc fouwen 't men
daer verfonfeyen.

Ikgink my dan dicht aeu de kamer met een ftilligheyd (tel-

len op fintenel

In den ontfanger van de verteerde koften , ?an waer ik kon
hoorenalhaer gerei.

En juyft alflc naer gifl'ing waren om haie amoureufe pro-
pooften te concluderen»

Soo quam my een gruwelijken hoeft over , die , hoe ik hem
meer meyode te weren

,

i< Hoe hy heviger wiei t : op 't left en wift ik geenen beteren

raed

£^
Om mijnen hoeft te bergen, als'thooftteftekendoordcn

bnl van *t privaet

:

En foo ras alfler 't hooft deur was foo hoeftcn ik eens uyt
<}en trurcn

,

Maer
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Maer de ftcrke lucht van *t gegeten brood maektendatil

daer niet lang kon duren.

Dies meenden ikker 't hooft weer uytte halen , maer 't wa;
^

van den bras

Datter foo glad niet weeruyt en wou als ter wel in geko- i

men was.

Ondertuflchen foo begon de bedfte in onfe kamer gewei- #

digte kraken :

Datgehoetelmoft ofzijn, docht ik, en ik de fuiken ruk om
^

weer los te raken ,
'

i

Dat ik den heelen bril af lichten , die my om den hals bleef
j

hangen vaft. i

Maerlaet ikgaen fiendatik my van defen ftinkenden hals,-
|

bandontlaft. Bmnen.
'

Jorir, Wat fwarigheyt finkt daer van mijn hert , ik kan

mijn felven nau bedwingen

,

Ik fou van blijdfchap wel cabriolen foo boog als een leg-

gend blad pampier fprirgen.

Laet ik nu Godefroy gaen waerfchouwen, hier en dient

geen tijd in verfuymt
Want eer den baes weer komt fop moet de baen zijn ge-

ruymt.

Joris. Godefroy.
VOort feg ik,pakje dcur,fnaptdat ftraetjen in foo fal hyje

niet ontmoeten.
Want dat hyje tegen quam ik verfekerje hy fouje vry wat

oneffen groeten. Godefroy bmnen.

Hoebly ben ik van fijnent wegen,dat hy dit noch foo is ont-

fnapt

,

Want 'k en had niet anders gedocht ofden baes had hem
verfeker betrapt.

Maer wie hoorde fijn leven van fulke drollige dingen fpre-

keo !

De vent die gaet fijne kop door't gat van't kakhuys fte-

ken

!

Naei
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G I R I G H E r V. 97
V Naer dat ik*t fie aenkomen foo word hy in 't left noch pucf"

fteken mal

,

Noyt laektender een ouwe rat in fuiken befchcten ratteval.

UIrich uyt.

O bloemerherten baes benje dacr ? is'tnu tijd om uyt te
loopen ?

1 Ikhebdaer vangoeyerhind veiftaendat Icnker Godefroy
'tonfend achter in is gefloper, :

Verfuymewe geen tijd : t'fa vallewcr op ftaende voet
op aen.

V/rich. Ikvreeavaii iijiieut wcgei» dit werk fal Tonder
bloedi^orting niet vergaen.

U L R I C H.

|AerIey ikmijnhandteleclijk opecnyleftee: o bloed
hoe was ik d ier bedrogen !

Ik meenden de vogel noch op *c neft te kippen, maer hy was
men effL^n ontvlogen.

Watfal ik nu vo6rder gaen aenvangen? goeden raed is

hier dier.

.Sal ik het fchennis met een hevigbeyd gnen aenbrcngen aen
den Officier >

Neen, het fal beft wefen dat ik eens met een goed advocaet
I gaconfuleren,

f^Endiefalmydan wel raden boe ik my hierin fal hebben te
comporteren.

Hier in dien ik mijnen BueTman wel de penning te gunnen,
\ macrhy valt wat licht in dat CIS,
Hy is lijn meefter al wat te vroeg ontloopen . 'l is een ad-

vocaet a's ludas een Apoftel was.
Hetiflèr een van die , die noyt gewichtig proces verlopren

van hier leven.

iWat wil ikje veel feggen , 't ifler e:n c m (^p eciicn goevci.
\ toe te geven.
Dat moet ik feggen daer een ander fes fchellingen neemt,

dat hy met de gulden te vi eden is,
'

mis.
Vlier h;:t gaet daer me als men feyd, koper geld koper ziel-

G Ik
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9$ Ve Bedroge

Ik moet bekennen hy weetje wel voor een dayt ofoortjen
Latijn tc verkoopen

,

Maerhoe benje daer op gehard? even ofje roorby een

backcrs deur had geloopen.

Ik plag voor dcfen meetterMeerten wel te gebruyken,maer

ley ik maer eens goen dag heer.

't Was ftrax fes fchellingen legtmenfe daer ; en daei^m

krijgdmen die vogel niet weer.

't Sal beft lijn dat ik na meefter Melis toe ga , fe feggen dat

hy een geleert advocaet is

,

Ook foo woit hy wel meeft gebruykt in fulke faken van cri-

men lefae majeftatis,

Hy fal my wel raden wat ik voor beft in defe faek nu doe,

Daerom om geen tijd te verfuymen dat gater met een op-

getogen zeyl na toe.

GODEFROY*
BEterenaenflagenkonmy fijn leven niet in gedachten

komen.

't Komt foo wel als 'tmag datter dit niuwe volk word aen-

genomen»
Ik fal feer licht door mijn vrienden maken datdenouwer

een Hopmanfchap werd geofFereert:

•t Is weieenen bloyen fchijtebroek, maerde girigneydia.

maken dat hy't accepteert,

Infonderheyd foo men hem doet gelooven datliy nicti

't veld en fal geraken : r ri ir p
Enalshydeesmijngenegentheydfpeurt, foo lal iKweei

beter credit by hem maken, t^mfm
Wel aen ik moet mijn beft doen dat ik hem ergens Komt

«

fprekenoftefien,

»t Sal beft zijn dat ik een ftraetjen om gaewandclen, kla

hem wel ergens gemoeten miflchien.

ü



GIRTGHETD.
Ulrich. Godkfroy.

99

DE faek is difficilis probatu: wat gink de kerelje daer een

duytfchen latijn onder een lappen

Men feyd van quakfalver* , maer 'k meen dat die maets ook

konnen klappen.
, ,1 , ,

k ftont ofik gek was fulke wondere grepen had de kerel

in fijn gat.

at fouje niet konnen beAVijfen, fey de vent , 't en waer dat-

, _ jer een dractjen tufichen getrokken hadt.

•r^atfeiiewe malkander wijs maken , fey ik , men weet wel

{ dat hy daer niet quam om vligen te vaRgen.

e behoort te leggen , dat men fao een kerel hoort aen een

galg te haiigea

eb jy 'tgefien feydi op 'tleft : neen ik, fey ik, maer ik hebt

genoeg gehoort.

Al hadjet geiien daer by feydi , foo foukje evenwel raeyen

datjet noch fmoort,

ot datje meer befchcyd, en geloofweerdige getuygen

weetby te brengen :

aer weet ik geen raed toe, fey ik, want fuiken werk en wil

geen getuygen gehengen.

nfommawillikceolpijkertjen hy wifter ftrax cengaet-

jentoe.

eetje men anders niet te feggen fey ik op 't left , foo ben

ikje praet al moe,

fmeet fes fchellingen daer neer , en ik gink met een quaje

kop ten huyfen uyt rtrijken,

rijgje anders geen geld meer als van mijn docht ikXoo fel-

jeje felven niet verrijken.

Anders geenen raed te geven ! 1?wil wel bekennen ik bc-

klaegmijn geld :

aer ik wed dat hy in lang aen mijn penningen fijn vingers

niet blau en teld

k fie wel *t is maer malligheyd by fuiken volk te loopen,

trouwens 'tis daer wel uytteruyken,

G X Dat
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Dat de advocaten foo weyiiig felfs procederen, als dec
doren de medicijnen ^ebruyken.

Maer foefjes wie is dit j» Godtjroy. Uwen onderdanig

dinaer wenft u goeden dag.

U Jrich. Dat hy was daer ik hem wenften,*k wed men hti

in d' eerfte acht daeg niet en fag

.

Godcffoy. 'kW as tanflies eens t' ouwend om mijn ó\t\\

aen mijn heer te prefenteren.

Vlrich. Hy mocht die raoeyten wel gefpaert hebb(,: ;,fl

want ik kan fulke viliteurs heel wel ontberen.

Godefro). 't Sal mijn heer aparentelijk wel verftaen.

UJrich. Naer ik van die vent vermoe,

Soofou hy de luy haerwijfs wel komen affoenen , cn v<»|.i

wachten noch 'k dankje peetje toe.
;

y get dat iknu een dertig jaerjonger was,!k iiiv ' . menfc t

,

wer een fpelicfje van hooren.

: Maer laet ik mijn pali;e bedwingen, 't is fcer fchadelijk df-

terd'ouwe luy veifloie... ,^

Menfcyddat hy ftejkcr «s, d:e l.j^ felven > a»< dieheele ft-j

den bedwingen kei jj

Dit is een bequaém fubjecl i^ui n. j i v
''^

te tooneti c^'it ikmjn fiHiKn ir.Cf i •

Godcfroy. 'kHeb overn! i. jc wefenfien, ja gevraegtti
|

alleüads hoekt rJ

XJlrich. Had mijn dat ongeluk niet overkomen ,
hy ha-J

men l.chtelijk foo veei niet behoeven tefoeken,

Maer foumen litht eer gevonden hebben als *t hem HefWï

gcweeft. GoJefroy. Sou'kjede reden van mijn konb^

vertel, L

Soo ben ik veifekert dat het mijn heer feer welbehagen f<. .1

Vlrtch, Daer fuu ik vry wat aen twijfelen. Godef. Dar3f

wortjegenwoordig volkaengenomen.

Virichr Wel. God-.froy.'t Isfodanig datje wei licht eo

H^'pmanfchap fout konnen bekomen.

,Want de heeren hebben osjder anderen al van felfs najeg-

vraegt.
Mi
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lijn neef dider een van is, gelijkje weet, fc) tegen men

k ofjem ergens faegt,

'00 ken jcm wel eens te kennen geven, dat we lijn pci loon

in defe occafie wel wilden gebmyken.

U/r. Hoe quamen de heeren om mijn te derken ? GeJtff,

Se kennen de luy haer beqHaemheyd haeft ruyken.

moet weten fe hadden geeren een ervaren man , die de

\ andere kan helpen met raed en daed. [ilv.

*aer hebbenfe gelijk in , want het bettaet foo veel in *t be-

leyd , als in de couragie van een foldaet

.00 dochtenfe noch om een oud eerlijk man, deeofe ?

I Godefroy. Dier wierter vcrfcheyenvoorgeflagen,

^•an daer fchorten altijd een dittjen cfeen dattjen,maer foo

ras als jou perfoonwiert voorgedragen.

\lrich. Ja! Gö^/(r/>c>. Soo riepenfe ftrax dats een man

die ons dient. Vlricb. Segjet ^

Godefroy^ 't W as, dat was onfen rechten man,

[oopter dan een onbedreven borft onder het kompter dan

\ foo feerniet op an,

laer we moeten ten minften een vaft man hebben daerwe

ons op mogen betrouwen.

XJlrich. 'k Heb al mijn leven een Martiael hert in 't lijf

gehad, en veel van den oorlog gehouwen.

Godefroy. Sefoekenfoo veel alft mogelijk is naererva-

[
ren en bedreve lien.

\\J!nch. Datje men hert open fneet, jen fouter niet an-

: ders als een foldaet in fien. (aen te loopen.

; was noch nau in de broek of ik begon de trom al achter

Godefroy. Dat weten de heeren ook wel, endaeromift

datfe alles goeds vanje hopen

.

VJrich. Sefullen in haer mening niet bedrogen zijn,want

al ga ikker foo flecht heen

:

k-idaerken wil ook mijn felven niet prijfen : eygen lof ftinkt

feydmen in *t gemeen.

Godefroy. Se foeken naer mannen , en fouwen niet geren

fien dat de amnten door faVeur wierden onderkropen"
» ^ _ «TT;G 5

U/-
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joz VeBedroge

XJlrich. Datwilikje wel feggen, ik mochtfe ontvaHcii'

maer 'k en foufe niet ontlüopen« l,^^,;^,

De leden mogen met den ouderdom wel wat verftrammerj'' .

maer 't hert blijft even goed.

En al ontfchiten de ouwe luy de krachten al een wcyn'

noit ontlïnkter de moed,

Dejongeluy mogen foo met een lofligheyd wel fomtij

wat beginnen,

Maer die ouwe maets gaen piam piano , en doen alles

rijpe deliberatie van finnen.

Godeffoy. Ja wel ik heb mijnboodfchap nu afgeleyt, h

fal gaen worden mijn tijd om te gaen.

bedankje datje de moeyten hebt geliven te nemen.

't Is feer geren gedaen.

\
JJlrich. Naer ik dit aenfie » foo fouwewe de ouwe R

meynfe tijden wel wederom beleven.

Doen men de luy van de ploeg haeiden , om 't gefag ovt t

heele legers te geven.
j

Om de waerheyd te feggen daer het foo toe gaet daer g2|

tetwel,

Want foo doende worter nodi altcmet gefocht naer ee

oytftckend gefel.

Wie weet wat de fortuyn noch metmen voor heeft, dati

kennen wonder dingen gefchieden.

Datje dat meend't en waer geen mirakel, datjemen oei

noch een heel leger faegt gebieden.

Men weet hedenfdacgs haeft te fien watter in ons fteekt

ift dat men fich al flecht houd.

Als ik de rechte waerheyd feggen fal , 'k en had mijn felv«

foo veel niet toebetroud

:

Maer wy weten dikraaels felfs niet wat voor bafen dat w

bennen,

De menfchen flachten fomrjds <!e peerden die haer eygt

'

fterkteniet en kennen.

Als ik men ook wel bedenk. Ik ben noch aleenen tayt

quaft,

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninkh'ike Bibliotheek, Den Haag.

31 C 28



G I K I G H £ rr>. JOJ

En om een compagnie te regeren , wel wat is daer foo veel

Voor «"n man als ik. die fijn Wuerlijk vei ftand wel weet te

Soo-lermUnf"'veneenstoeftel, ikgeefter noch altemael

Recbtrom'! flmksomdathebikinacht daeg foovaftals

EnwaTd^reft beiankt dat valt een man van verftand vaa

la weïfoo^'kêr dit hooft een wcynig me breek, gelijk eenen

top fal ik heele es quadrons noch doen diaeyen.

Maerlactikdefortuyn byde tuyten vatteti dewijlfemen

van felfs in de handen komt waeyen.
^

Hettraaementisnochalgoedme genomen, tis gemak-

kelijk als men onder tzeyltjen wat roeycL

Daeromlbo moet ik dit yfer voort gaen fmedcn terwijlea

dattetnochgloeyd.

Joris. Sybili-e.

SyhiUe. tE fpreekt niet meer van de fchoonheyd dieje noch

I
korts foo uyiftekend hebt gevonden,

/öri/. Al feg ik niet veel 'ken denk te minder niet, ftille

wateren hebben diepe gronden.

Sybiüe, 't IfTtr geweldig ftil geworden menhoordvan

Labelle geen meer gewach.

lorif. De vogelrjes die foo vroeg fingen die eet de kat

op den dag.

Sybille. Daer moet al evewel wat haperen , maer fegtnet

my vry fonder fchroomen.

Jerix. Daerisfooal eenluttjen, maer *t en kander niet

wel uyt komen.
• SybiUe. Om de waerheyd te feggen defe ftilfwijgendheid

en ben ik van jou niet gewent,

ifler wat openbaert het aen my , 'k was immers altoosje

tj>ouweconfide«jt.

G 4 lorit.
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lorit. Voor eerft foo feljedm geliven te weten , het hu»

welijk met mijn en de Heffte i>i glad af.

S)btllc. Af fegje ? loris. Af, en ik heb met een aerdig-

heyd den ring weer genomen die haer gaf.

Syhille. Wel hey, hocisdievirigeliefde foo haeftig doch

vervlogen ? \

loris, O bloed. Juffer, fen leven ifler geen cavalier foo p \

fchandig bedrogen

Dat ikje alle dingen fou verhalen, je foud een gat in den he-
. . 1

mei flaen. '

J
Syhille. Wel dit moet wat wonders wcfen ! doedmen '

ij

dien handel eens verftaen. l

lorif. Laet ikje dan eens gaen verhalen een wonderlijke

Hiftorie,

Soodanig als mogelijk niet en is gefchiet by menfche me-

morie.

Ie mocht wel feggen, dattct niet al goud en was datter'

blonk

!

Syhille. WafTet niet een onnutte morfebel > lorir. Bat

depry die flonk.

Syhille, Maer y live veihaeldraen eens. loru. Se had

men tot haren huyfe vcrfchcyen .•

We feilen, feyfe foo een half uyrtjeuyt ons kk^eren gaen

met ons beyen

:

Ik paften op als een vink, want het was men wonder wel na

mijne fin.

En foo ras als ik aen de deur quarafoo hetfemen datelijk

in

:

5e leydemen ophnorkamer, en febegon h^cr teontklee-

den.

Sybille, Se mocht dat ik. lons, Daer moeft audiëntie

wefen fou ikdefiek ontleden.

Voor eerft foo leyfe haer pruykaf , endoen fachlcruyt als

een ouwe hoer.

SybiUe. De pruyk fegje ? /<?///. Los een beerje : hoord

hoe ik al voortvoer.
Li-
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G I R ï G H B r D. 105

iiftentje feyfe , wilje niet te koy gnen , maer 'k én wasfoo
fchi lijk niet al waftdatfemen porden.

Ondertuflchen foo leyfe haer rechter oog neer : wat duy vel

docht ik Wilt dit noch worden !

En doen namfe haer neus. Sybille. Endieleyrerookby

neerdenkik? loris. Hoord:
Weet jy 't beter te vertellen als ik , foo fa! ik fwijgen ga jy

dan voort.'

Sybille. 't Is dat ik foo nius-gierig ben om defe gefchide-

nis ten eynden te hooren.

loris. *t Is foo *t is , ik heb iiver datjemen in den drek valt

als in men woorden.

Je hebt daer een quaey manier van datje de luy altoos in

haer propooften ftoort.

Sybille. *k Sal de vinger op de mond leggen en fwijgen

vertel jy maer voort.

loris. Se leyder dan de neus ook by neer en doe begon»
fe aen de tanden te raken :

Moetender die maets ook al by docht ik wat wil dit noch
een fommetje famen maken !

Ik fat en keek als een boer die de kaert vergeven heeft ter-

wijl fyfe vaft los maekten een voe r een.

*k Gelooft mijn leven niet ƒ loris. Soetjes, en

toenfe boven gedaen had, doen begonfe heneen.

Warom gaje niet te bed feyfe? 'k moet fey *k foo mijn na-

gelü eerft wat korten

,

We mochten malkanderen anders krabben , maer *t wasdlb
eyer eten niet dat men fchorten.

En ondertuflchen foo begonfe foo een lutjen te futfelen aen
haer linker been

:

Doen kofl: ikket niet langer herden 'k nam mijn wambasen
mijn hofen en liep heen.

Maer het heeft men daer naer noch meer als honderd mael
gefpeten

,

Dat ik al die afgeleyde materiale niet en heb genomen en
hebfe in 't kakhuys gefmetefi.

G 5 SyblUe.

i
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io6 T>e Bedroge

Syhille.W cl heer 'n 't mogelijk , wat hcbjemcn hier een

raerftukjen verteld

!

Ik verfekerje bet meriteert datment in de cronijken fteld.

lorir. Indien ik h©t felfs niet gefien en had 'ken fout niet i

hebben willen gelooven. '

Sybiüe. Nu fieje wel hoe dat de liefde de !uy hacr finnen ^

kan beroven.

lorh. Tegen de waerheyd valt niet te feggen : 'k beken

datikketaen mijn felvea bevind.

iS>iii/ff/kWafler quaed om in mijn gemoed. Wat
wiljer van hebben, de liefde is blind.

Maer laet ocs van wat anders praten , 'ken mag van de pry

niet meer hooren.

Ikvreefden warachtig niet anders ofje verderfwas ge-

boren

Doen den ouwen je ftondt en beloyfterden : hoe goed waft

dat hy vaft raekten aen den bril !

Hy hadje fonder dat verfeker verraft » raaér men magb wel

feggen als een dinge wefen wil.

Met dat Jonker Godefioywech was, foo liep ik meteen

vaert om den baes te waerfchouwen.

En dat deed ik darom, moetje weten > om mijn crcdiet by

hem te behouwen

,

Want ik had albeginnen te merken dat hy een miftroawe

van men had,

En zederddat hy dat gefien heeft, foo heeft hy vry heter

opinie van men opgevat

,

Maer en heeft hyjou alevewel noch nergens van gefpro-

ken ?

SybtUe. Hyhoud hem aleveleens of hy niemendal en

had geroken.

JorU, Siettoe: hy loerd op fchalkheyd , en foektjete

waerfchouwen metdeflag.

Syhiüe. \ Heb den hoeft van den drogerd, lact hem doen

wathy kan ofmagh.

Ik

4

!
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G I R I G H £ r V. 107

Ik wil fomtijds gefelfchap hebben , en dat en fal hy ofoie*

mand my beletten.

loris. Had ik geweeft als jy , 'k hadder een condifikea

van in de hu welijkfe voorwaerden laten letten»

En dan hadje metfatfoen konnen feggen dat hy der op aen-

genomen was.

S)hiUe. Je foutje leven niet willen gelooven hoe weynig

dat ik op lijn dreygementen pas.

lori/. Hy praet nochtans fterk van vermoorden , en fou

jy daer niet na vragen /

Syhilli. Of hy al fchoon op de nagank quam Godefroy

fou hem meteen geficht verjagen.

Maer laet hem fnorken foo hy wil , ik meen na mijn ünlijk-

heyd te leven voortaen.

itfr//.Die tot cene koekkoek geboren is fie'k wel en fal de

hoorens niet ree ontgaen.

VIERDE BEDRYF.
Joris. Ulrich.

MYnenbaes is Hopman geworden , wie fou datHjn le-

ven hebben derven droomcn !

Darom hebje kinderen en verdrinktfe niet,wantje weet niet

waei fe noch toe konnen komen.
*r.ls een kerel foo wreed als een fchaep , dat is te feggen

een man als onfe Claes.

Ja om hem wech te jagen hadje niet van doen als een hand
vol boonen met een blaes.

Ik geloofv iftelik dat onfen jongen Sprink-hacn dat foo
heeft weten te fmeden,

Om den ouwen fomtijds om mofterd te fenden , cn onder-
tuflchen de plaets van Luitenant te bekleden.

Wat fullewe noch al beleven ! de vent is gewent alles te
hebben op fijn gemak,

En om foldaet te wefen is hy even foo bequaem als een kous
tot een peper fak.

Wat
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Wat mag den fackelaer beginnen ! hy mag den degen wel

dragen,
Maerhypaftbemaleveleensopzy gelijk het vijfde rat aen

de wagen.

Hoe lelijk wilter noch haperen kornet daer eens ter deegop

aen.

'kWethy datelijk fijn piek fal fchuren en voort poort fluy-

tendeurgiea
, r i. j r i

Dacris demanfdfs: waer droes heeft hy defe pluymen

van daen gekregen?
, r u uu

Ia ja na fie ik wel waerom dat ik defe nacht loo hert heb ge-

Maer foetjês dat by'tnieten hoord. \Jlrich. loris ghy

hebt nu lang by men gewoond,

En'c is meer als redelijk dat men fijne oude dienaers wel

loond. \ , , ., , j

loTif' Welgefeyd* Ulruh. Soo heb ik ook u gedane

dierften nu te vergelden voorgenomen.
, .

Je weet welwat vooreen officie dat ik jegenwoordig heb

bekomen. ,^ . ,

lor;/. Recht. XThich. En alfoo nu eenige honorable

chJrgens aen mijn te vergeven ftaen,

Soo is d-inteniie uw perfuon in defe gelegentheyt met

voorby tegaen :

Hebbende dan op uw bequaembeyd behoorlijk acht geno-

Soo z^t ghy by ons fooveer in goede confideratie geko-

ot ik seïèfolveerd benjou te nemen voor niijnen Sergant.

iJ. Sergan. reg3eroo

.

Maerfon'kergeenbezegelde briven van konnen bekomen

by leven en fterven ?

Ulrkh. Men geeft daer geen brieven van.

lotis. Niet?

XJ/r/Vi. Hoorje wel, je moetmen helpen werven .
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lorit, Daer weet ik raed toe , fegt men maer hoe veel

volks datje begeerd.

Ulrich. Ik weet datje gefojen en gebrajen ,jaalskiodiB

huys bent tot de fwarte weerd,

En daer is jegenwoordig al de houp van luye leeg-gangers

enlofle tchroeven.

Joris. V olk als zaet , fegt iiiaer het getal dat woful-
len behoeven.

Daer isnicteenmothuys inde ftad ofals een fnoek op fol-

der foo ben ikker bekend

:

Al waft middernacht foo gaen alle deuren epen als ikmaer
eens feg ik bc^nt

:

Vlrich. Dat zijn de rechte wateren om fulke viflèn alswy
foeken in te vangen.

Jorix. Op een geefTeling en een brand-merk fulje fco
nau niet fien, denk ik, alfle niet en zijn gehangen.

TJJrich. Tut tut wat raekt ons dat alflemaer hebben haer
gefondeleen,

tweegoeyevuyften. lorit. En met verlof, hoe veel
been ?

Vlrich. Dat befcheyd zijn felfs :'t is niet de pijne weerd
dat ikje antwoord op je fotte reden.

lorif. Ik moet alles van te voren weten , wantikfoage-
ren heilagen ten ys treden.

Vlrich. Joufpetiael Jooft degiet-leughen,die(alderweV
fonimige aenlokken door lijn foete tael

lorij. D^ rechte man , wa-n foodikmaelsals hy de waér-
heyd fpreekt vliegt'cm eenexter uytlijn portagael,

Hyfounimand een duyd fchuldig blijven, kon by met leu-
gens fijn fchuldenbetaien.

Geen beqursmer man in de wereld om de luy hetnet over
't hooft te halen. ^

-

Vlrich Let wel datje wat kloek vólk neemt. Ier/}, Hoe
wiljcfe hebben, vet, mager, lank, kui t ofdik ?

Vlrich. Mannen vari een prcfehtabel pv ftuer gelijk als gy
en ik.

lori.r.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 C28



jio Ve Bedroef

lorir. Maerdaerfal bier moeten wefen , of dat werk

deugd nimendalle.

Want de vogels die wyfoeken op den drank gelijk de vli-

gen op den honich vallen.

\Jlrub. Ik geefJe laft maekt datter is* /ör//.'tIsgocd

laei de reft op mijn ftaen.

\3iricb. Ik fal altemet eens komen kijken hoeter gaet.

loris. Doejy dat, gaet fomtijds eens afen aen.

Hier heb ik nu een commiflïe die my niet ree en verdnten

Want daer is niet dat ikliver doe, als drinken fondergeld

tefchiten.

Maerlaetik gaen henen en fien dat ik ons wat vrome krij-

gers opltik.

Uytdermuytenfpreeuwen en koekkoeken, en diergelijke

llsch als mijnen baesen ik.

Joris. U l r i c h.

yjEt is daer binnen het rechte conciliam van alle rafe-

xi bollen:

Wat flaet daer een volkjen in om haer rampaellie te

vollen?
, ^ , , ,

De luy die loeren hedenfdaegs op de flemp als een hond op

eenfikekoe» ,.,./, n.

En daer de trye labis is daer loopt alderhande Ilag van volk

na toe, , r i

Niet alleen gemeen en gering volk , maer ook luy met tul-

pe kleren . _ r ru-
Komen daer al me haren darm vollen,en op ftraet foo Ichij-

nentheeren. u^^A^r
Dan dat foo men daer te hoog op ftok loopeo ,

ik ben dat

werkjenalraoe, c \ ^
Daromfal't beft wefen dat ik hoe eer hoe hvcrga fpele»

Ik wou^da^je eens gefien bad hoe dat hem de fommige

nepeni
^ Clija
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• CrRICMETD. ili

. Glijn Thoamffe bier-baerd diewas foo vol men moft hem
naer huysflepen,

*k Hadder plaifier in , hoe welt my geld koften, foo fweep*
ten Meus Melifle meugh,

•iitt'^ De vent laptent der in gelijk in een fak twee drie bier met
eenen teugh,

Ja hy fmeeterje een paertje binnen en dat fchicr ractdrooge

lippen»

Al foetjes, fey ik foo , de kan komt de weerdin toe die mo-
fter niet me in flippen.

Je pDut fchier fticken alsjer in komt, want het rookter als

in 't voorburgh van de hel

!

SDarcmfartmeer als tijd wefen datikker een beetjenor-

I
dre ftel.

I
De weerdin weetmen de ratten te (ccraen't fpektebren-

I
gen : 't is al avous mijn hartje,

I
Ik mag geen baerd-bier , fey de pry , vrientjeneem najc dat

1 ftartje

:

' Se fuypt bier als een koe water, darom en is *t geenfins oor-

baer daer langer te blijven :

En laetfe foo dronken wefen als een fop, noch fietfewel

twee vooreen tefchrijven,

Daerom Joris gaet fegt daert gelag op , en vraegt watter is

verteerd

,

Want ik ben voor dat hoerekrijts fchrijven al te lijdige ver-

veerd.

lorif, Sooenfalder dan niet anders ak de vloer vallea

te vegen >

7c meugd den drank wel op feggen , maerje krijgd dan nie-

mand meer aen den degen,
Vlrich. Wefullenmaerverplaetfen en leggen de loop-

plaetsin't gulde vlies.

lorir. Ba dat lout weer een beetje , fey den reyger , en
hy fat achter een bies.

Vfrich. 'tis feer eerlijk volk die niet een predicatieco

fullen verfuymen.
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I

112

iöf/V.Wen hadden anders ook niet tjuaiik gcweeft tot vro

l.jckeGoolrjeitidt pluymen. ^ l

*t Iswr^er 't vaker wat morfig , maerfe(alje niet een biel

fchrijveiueveel,
^ , r j -

l

Se fouter li ver felfs by leggen , want fe heeft de contci entic

veelteeel.
^ , m i ll !

TJlnch. Het is men daer al-te morlich : ik hebber eewi

n.et tenig gefclfchap gegeten,

at had de floi s gedaen - fehad de hoenders metdermen

nirt al gereden aen de fpeten,

Enalfl-^ cpde tafel quanien , foo lagerife indefchoteUven

alsdenrtcyfkensindemey. i

Ga jy claer ;kje feg. Jorit. 't Is mijn wel
,
brengt ons raaer

in een goey wcy.
\

XJIrich Sitit w'en fullen daer foo niet overloopen worden '

vanalderhanderapiannisen canaelje.

Jfirit. Wel fiat, alledingenisbon,feyBremer, enhyfag

l'jn wijf» popp.-goed door een ti aelje. i

PiERKE PvNT. Hans Jurrien. Jan Rattifs. 1

BY de lay is de ret »ngfey de man,cn krooy met de niofle-|

ienindekeik,

Slijp fchtr-^n en mtflen, wel hey en vind ik hier by jou luy
^

ook ai geen werk >

Heefrer imant een vcrllompt mes ik falder weer punt aen
,

flijpen» ^ j

Slijp fcheren en meflen ik maekfe foo fcherp datle nijpen,
j

Ik fic wei al riep ik mijn felven te barften hier en valt niet tt
{

dofr.

Wikfoo flechc .ifloopen fu fal men de fl ijp-ftecn met mc^ï i

konnen voen. •

j

Darom wil ik dus niet langer lu .
^

... niner gaen foeken een
^

ander h:ïnieri!:g,
j

En eerikby Guicumvan honger fterven fou , 'k begaftnen
j

iivcr tot de vrye neiing.
Dier j
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G I R I G H E r V. 115

Daer i8 bet eenen ftuyver me te verdienen, ja men winter dik
loo veel op eenen d.ig

,

Dat mender gemakkelijk een hele weck op luy en leeg
gaen mag

,

En allièt den hemel een luttje zegenen wil, een jonk kerel

kander eerlijk de koft op ki jgen

,

Ik wil de fteen dus niet meer achter aen loo pen , dat ik naer
mijn adem moet hijgen

,

De gauwigheyd van de hand werpt vry wat anders af voor
dider me weet om te gaen ,

En,wordjer al eens op gevangen 't is met een quaed halfuer
gedaen.

Ik moet alevewel 'teen of 'tander aenvangen , *k en kan
dus niet langer leven,

'k Weet raed ,daer word volkgewuiven , 'k machmc voor
een tijd in dienft begeven.

Maer wat verleend ons den hemel hier ? HamJurnen. Hier
ht*bje de nieuwe deunen , hier mannen hier.

Ik geefFer een om een halve ftuy ver dat en is immers niet te
dier.

Dat ikjeouwegrollt nbrocbt, van den ouwen Hillebrand,
Kort Rofijn of Tijsken vander fchilden

,

Ik en fouje felver niet raeyen datjer je penningen aen ver-
fpilden,

Maer dit zijn alfamen moye en niuwe deunenjoop mannen
loop

,

Gunt de kramer den penning : vandacg geeft hy den dolle
k>op.

Van vreugi&n een ttieww Ued,

t^/ ivatUr korteliKge

t\intv3erpen it^cjchied,

tAl ifan een aerdig meysjen ,

Haervrydcn een^onggeftilt

Se haddenfamen een reyfje >

Ie iveit aüe dingen xy^/,

W Hier

Hy begint

ecnlit't.tn

tflclfn-
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114. Ve Bedroge

Hici hebje noch een ander raer ftukjen van een dochter di«

haer eygen kind verdrinkt.

Het gaet foo beweeglijk dathyfchier moet krijten die't

leeft of fmgt.

Al hadje by manier van fpreken een ftenen hert ,
je wier ter

deur bewogen,

De beul felfsen fou'tniet konnenlmgen als met de tranen

indeoogen,
Een van mijn makkers fongt op een boerenkermis over een

wijl , r X c
De boeren die huylden als hof-honden, ja fc kreten fnoten

GUijl.
, r 1 U

Ccop huys-lie coop , alsjes gelefen hebt loo kenjet be-

quamelijk opje deuren plakken.

Nicmant niet ? ift mogelijk ? fe zijn 't geld wcerd om te ver-

Fierke Tu»t. 't Gaet hem , fie'k wel, al me als mijn.

Hans Jurrim. Wel heb ikjou daer, Pierke Punt ?

Hoe gatetje al Ipetiael ? Pit^rke Punt. Al üappjes, gelijk-

je wel denken kunt.

Het gater foo Hecht datter nau eene ftuyver meer is te win-

Wilter7oo* toegaen , foo weet ik niet wat ik in't end fal be-

Ja vraegt hoet mijn al gaet, *t iller noch al kael en gefond.

Hanrlunien. Die fchortingheeftet hier ook,

p.rrittr PtmU Hoe na weegt de beurs al me geen pond?

Hanj Jurkn, Wat raed maet » en ondertulichen kan men

qu:<!ik handen en voeten eten.

Piei kePunt. Sooje mijnen raed volgen wUtik meen dat

ik moeeÜjk een middel fal weten

Dat we onfendorft eensruyterlijkfullenlefleo, en krijgen

noch geld in de hand. ..li- l„
Hamlurrten. Datje me daer raed toe wift. ik hielje by

naer voor tenen halven zant

,

Maer
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GIRIGHETD. II5
•"^iMaer hoe fou jy datfookonnenftellen mijn goe maet dat

f I wy Touwen raken aen 't lurken.
" Pierke Punt. Ho ho pradica is multiplex , fey de duy vel

,

en liy at den ryften bry met hooy-vurken.
lan Raities. Ratten en niuyfen doe ik verhuyfcn , ratte-

ki uyd, rattekruyd , mannen wie wilder an.
Hans lurrien. O bloed hoe is dien tullebroer fijn wambas

geboord met paflèmenten van twee ftuyvcrs de kan !

lanRattief. Hier hebj'et origenele kruyd voor ratten en
muyfen puere>celenten luyvcr.

Ik geeffoo veel om een ooitjen , als een ander om een hal-
veftuyver,

#( Ik heb daer efFcn noch een bi icfjen aen een feker heerfcbop
verkocht

,

HM» Die my boven mijn geld nocheenen beker ouwen Teunis
opdehandbrocht.

jAldie'tgebruykthebben.en hebben zederd^een ongedierd
meer vernomen.

PierkePunt, 'k£n fou die vent niet raeyen dat hy in den
ratten hemel fou komen,

Zant fe fouwen hem van quaedheyd opllocken vooreen
ontbijt.

Un Rattics. Koop manne
, Koop , en maekt u al 't onge-

diertquijt.

I,
Goeden dag vrienden : wilje geen goed rattekruyd koo-

pen }

Het fdjc huys t*cenemael fuyveren al hadje ratten en muy-
ijsKii fen met hoopen.

Pisrke Punt. Je bent hier qualijk geaddre/Teert, je fpreekt
de verkeerden aen,

Want datter ratten ofmuyfen t*onfent quamen
, vriendt , fe

fnuwen haeft van honger veriaën.
I lanRattief. Hoe na woonje in 't'^hemelrijk datter niet en

^ valt te drinken noch te eten.

Hanf lurrien. Maer we fouwen met fijne praet onfen e«r-W I ften coor-fang wel vergeten ;

Pi

•WK

H Ie
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11^ DeBedroge

Ie leyi daer iTi ax datje raed wift om te geraken met den

bekm'tnat,

En ik weet h: )e imant te moey is,dje in acht daeg met eenen

Qoeyen en hectt gehad.

PierKe Punt. Hoor hier,je weet wel datterjegenwoordig

volk word aergenomep.

Hans Imrkn. Al rccht. Pterh ?unt. D;er moetje we-

ten taptraen bier als fpek by den hals voor aldjder

komen, ^ . , .

£1 daer by (Vo hebjer !
Hansjurrien. Een onentaeltje,

clenkiki- men dunkt du liv den reuk al in de neus voel.

PicrhPunt. Let op die punten, feydepaep, enhyltaK

lijn elleboog door de preek- Roel,

Wilje met men me gien ik falje Icyden da..'r louter wat is

teï> beften, ^ 11 1.

IJan^ lurr,cn. Dit 1 '1 evei eens fmerten gelijk als

eenen ezel het vv - . -

M-^cr alsikjede waerheydf^^l foppen, 'ken heb geen gioo-

ten trek.om foldaet te Zj ( "''-''^

TKrhPunt. N.)delüfe0.g, ga
)

it maer mc met

J9 lel immers wèllbo langfcldaecA.—-1^*^^ watvakte

t ippen ? , • j'

lan Rfittiex. Diefou mend-r wel meer vmden.

Purkt Punt. We fuUender elk een vaen binnen lappen.

En kennewe ons .wat ftrak houwen , we krijgen noca wel^

een ftuk geld op de hand. u 1^

UnRatütf. Rechtiiyt gefeyd manneje maektmefibylo

eenen w«"' ntand.

Weetje ergens ..enen vrye, foo bidikje laet ikme van

den buyd deylen

,

Na fuiken goeden have dacr f.u ik wel me willen na toe

Want je fpreekter foofmakelijkaf dat ik de kitteling fchier

gevoel alree. j «

Pierke Putit. Wel datmag ikwellyen wiljy deweerd vao

Byieveld ftachten er flendercnmee.
^^^^
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Cr I R I G H E r V, IT7

Hans Jurrieu. Macr als ikje gefeyd heb/k en fou niet ge-
ren op die blauwe enctcn tt'^gall genoit wefen.

Pierke Vunt. Meenje dat ik ook gek zy > ik weet niet waer

jy voor mougt vrecfen ,

Dat je' dat raeend maet , 't is mijn ook maei om de nobffle

lek te doen.
' En foo ras die ophoud foo fteke we het roer in de hegb , en

nemen ons pnfpoort onder de fchoen.

Hans lurrien. Fiat, we feilen wackere bafen wefen voor

foo lang als het neppen fal duren ,

Pierke Punt. En als dat ophoud foo fuUewc gaen fien om
een gued henen komen , en de piek fchnrcn.

Ik ben foo gek.niet als mijn muts wel (taet.- fietmendaer

vryvooraen.
Dat ik van die maeta niet en ben die haer voor vijf ftuyvers

daeghs fouwe laren dood llaen.

Hans Jurrieu. Soo is dan de mening niet je felven va ft te

maken? Pierke "Punt. Wel dat fou ik hopen.

H.Iurr. Kom gaeuwe dan hoe eer hoe liver. l.Rau. Set

op nou debier-fluysen laetalle darmen volloopen.

Wybr-ANt. Ulrich.
Slet buerman ikfagdatikmetgoedheyd en quaedheyd el

even veel kreej?

:

In de plaets van 't wijf wat goeds te doen, foo fal ik my
felvcn docht ik doen wat deegh.

Ik legger temets een vuertjen voor aen, en daer ga ik tegen

htten met mijn fcheenen

,

Ik tap een kanneken van den beflen , en dat fc't ik tuifcben

mijn beenen ,

En of mijn wijf gefelfchap krijgd , ik doe lbo en laet Iv.er

begaen

,

Tk hoo men of ik geen wijf en hnd, en ik en trek haer niet

meer aen.

En ik vind men daer geruft er by , als byal dat kuibbelenen

kijven,

H 3 VInch.



11% Ve Bedroge

Virich. Wel hey is dit dcman die noch onlanx praten van

te ontlijven >

Wybrant. In plaets van druyp-neus fookrijghiknufom-

rijis een liftentie na men oor.

TJlrich. Ik fpringh fchier uyt mijnen draegh-bandduik

fuike dingen van je hoor.

Ik fal 'tbylo tonfend niet verdragen maer my daer over

wreken ,
, i j

Al fou ik een heden dag niet doen als vermoorden en dood

IVjérant. Nochtans is men gefeyd dafje JonkerGodefroy

op ftraet teellelijk hebt gegroet.

En je weet wel wat deluy feggen. Vlricb. ly weetniet

waert verken vaft is dat doet.

Ie moet weten komen en komen is twee:dat hy by my quam

was om een ander reden ,

Hy had een duel aenftaende, en qüammy verfoeken dc

plaets van fecunde te bekleeden.

Hy weet wel dat wy krijgs^lie befukt ftaen op *t kittelige

pointd*honneur

:

Maer wat mag ik tegen jou feggenjy luy platters neemt een

dingen loo niet au cceur,
. j t

Daer ik en mijns gelijk om een haver caf fouwen m duel

Ia om^eenTfa^ve dementi fouwen wy malkander heelem-

mers bloed aftappen.

fVybrant, Ie gaet ook grofals jebegind. XTIrtch. ÜUve

maettjedefendegenïsalteeel.

fVybratti. Ik weet niet wat dejouwen is, maer de mijnen

endeuadindeneerfamennietveel. _ . . ,

Ulrich. 't Is voor ons maertebruyloftgaenfichm t open

veld voor de kling te ontblooten . „ ,

rryha^J. 'k Heb liver dat jyt doet als ik ; ken hou mee

meer vanfleken enftooten.

Tk ben feker foo gek niet dat ik mijn in perijkel fou ftellen

om een ftinkend wijf.
xj/ricfj.
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Vlfich. Raektjoudeeerfoo weynjgbuermanPfoobenje
wel een ongevoelijk katijf.

Neen ik warachtig , fou ik lyen dar d'een voor en d'ander

nat'onfend fouwcn konien toe vloycn !

Ik ftonter liver alle ure fchrap voor , ja fouwer liver lijFora

lijfom tornoyen.

Ik hou hem maervoor eenen fchijtebroek, die voor een

boos wijf fwicht

Wylrand. Maer weetje wel die fijn neus af fnijd , die

fchent fijn eygen aengeficht.

Dewijlj*et niet kond beletten, is \ dan niet beter datjet ftille-

kens gaet fmooren

,

Als datje de neus niet buytenfde deur kend fteken , ofdatje

koekkoek en hooren-beefl moet hooren ?

Vlrich. Dats wel goed voor fulkeflauwhertigegefellen

en flappe maettjcs als jy enjous gelijk.

IVybrant. 't Is je alreeds vergeten fie'k wel ,
datje de jon-

gens aenje gat had met drek en flijk.

Warom chargeerdeje doen niet ? fe ripen immers koek-

kdek, hooren-drager en diergelijken r

Vlrich. Dat fou een fchoone genercusheyd wefen fijn

couragie tegen een deel gat jongers te laten blijken :

Maer ikmoetetjou ten beften houwen, jeoordeeldvan de

militaire als den bünde van de kleur,

'tis maer roofe voor de verkens : ik fie welje bent geen

man van vigeur.

IVybrand. Maer mijne goeye vriend laet ikje raeyen , laet

defe hevigheyd doch wat verkoelen,

En doet al me gelijkalsik, jefelter je vry gerufter by ge-

voelen.

Anders foo vrees ik datje al defe fanferres noch eens lelijk

beklagen feld.

Vlrich. Datje men foo goeyen vriend niet en waerd ik

gafje men handfchoen , en dacgdeje te veld.

iVybratït. Ik ben ik ik noch vechterken noch fm-jterketi

»

fey den Braber/ j'en hebt hier je man niet gevonden.

H 4 Vlrich.
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XJ/rich. Soo fouje wAt voorfichtiger praten , want wy
vallen al te liberaal met een lijf vol wonden.

Wybrand. Je bent nu ook befukt qualjk gebakerd : hoe

valje nu dusbeus ?

TJlrich. Wy 7.\\a 't rechtekruydje roerdmen niet.

Wybrani. Heer wat valje thans querellcus ƒ

*t Geen dat ik feg ,' feg ik als een dieje geren ten beften fou

rayen.

XJlrich. *k Wensje goeden dag. Ik fio wel krijgslie by

platters is even a!s uylen by bonte krayen.

Wybrand. Jegaet daerje gaet, ik wouje niet gecker wen-

fjn, al waerje mijn eygen broer.

D ^ vent die praet als eenen Hercules, en ondertuflchen foo

is 'teenen bloyen loer>

Ja eenen jongen fuu hem doen loopen : omdewaerheyd

te leggen men fou fulke bafen

Met goed Vatfoen konnen vergelijken by die opgeblalen

Die doo" h :t mir ft e fteekje v^n een fpel t' cfFcns al (Ie wind

ontfchiet,
. ,

D-ierom mag men wel feggen als niet komt tot yet loo ken-

tetfijnfelvenniec.

H ^e wil hy defe fotte glor i noch eens m t end beklagen !

't Zijn al te mael geen kqks, die lange mefTen dragen.

PierkePunt. HansJur-Riek.
JanRatties. Joris.

Eeft onfen toekomende Hopman fuiken Jongen wijf

I cenomen wat gink de kerel aen ?

Hans lurmn. Dae. aen fieje wel dattet een os noch goed

doet. dat hy by een Koe op ft al nwg ftaeu

Jan Rawes. Nu word ik werom indachtig dat Dirk oom

mijn foodikmaels placljt te raeyen

;

je leven gee.i winkel op Jan neef, feydi, foo lang alsje

by de huyfe genoegh hebt te naeyen.
^^^^ ^^

H
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G I R I G H E r T). 121

rUrke Punt. Hy had nietqualijk gedaen dat by dien raed

ouk had gevclght, rra^r cririen kiiechc.

y had noch «en fchepel te malen,endaer heeft hy een hee-

len raeulen om op-gerecht.

Ham lurriett. Hy heeft dat jonge wijfmogehjk genomen

om lijn voeten werm te maken.

Pierke ?unt. Om fijn geHachtte vergrooten denk ik.want

't is de weg om aen veel fwagcrs te geraken.

Jan Rattiös. Ik geloof ook dattet altemets al gaet goen

dag broertje. Hans lurrien.VJit: fou anders vermoen.

Heeft den ouwen in lijn jeugd mogelijk andere de hoorens

geplant, 't is niet vreemt datfe 't hem nu doen.

Ia» Rattter. 'k Heb wel hoeren feggen dat hy al een fpor-

tclir.g haentje is geweeft van iiji) leven.

FierkePmt, Is 't dan niet vreemt dat s'em nu met'tfelf-

defüpovergiten, envan'teyge laken een rokje ge-

Om de waerheyd te feggen wat iffet anders als leer om leer.

Soohy in fijn jonkheyt aen andere gedaen heeft foo doen-

fem in fijn ouderdom nu we?r.

Maer we fcUen loris Bucking ergens aentrefFen fou ik hoo-

pen ;

'

Dücht ik het niet wel het kalf fou fijn moer viiidenal fou't

fijn felven te berften loopen,

Hamlurr. Kom laetcns hemaen fprcken. P.?ntiiS\g'

neur Buckemio we hebben verftajc wel verrtatn.

loris. Ik docht anders ofj et verfeten had,matkkort want

ik moetg nen.

Pierke Tunt. We fouwen mijn heer wel bidden verUaje

wel, lorif. 'k Sou denken datfe met men begoften te

gecken.

Indien den tijtel van mijn heer nu iüo gemeen niet wa^ dat

m'erkakhuyfen mefoudecken. ,

^
Signeur Buckemios waer halenfe de extravagente tijfels

vandaen? (niet lang ftaen,

Hehie wat te feggen fo maket kort,want ik kan verftaje wel

H 5 Ver-
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122, DeBedroge

Verftajewel. Signeur Buckemio ! ikfiewellfvekinderei

krijgen live namen.

Pierke punt Ie feld wel half giflèn warom datw^ verftaj<

wel hier eens byje quamen.

lotif. 't Beginfel was altoos naer ik heb konnen hoorcn,

we hebben verftaje wel verftaea

Wat is nu eygentlijk de conclulie >

Tierkepunt. Hant lurrien. lanRaltiet.

We wouwen wel datje ons met onfe drien naemt aen.

Joris. Houd houd A fo^ttjes ! we kennen wel al te ge-

lijk ringen,maer niet fpreken.

Wat fou men de luy met luiken onfatfoenelijk geroep bet

hooft breken

!

Ie bent een hoop onverftandig volk fie *k wel, wilje iet leg

gen, fegget gaende ik ga heen

.

Pierke puttt. We hebben gehoord. HJurr. Dat jen

baesbefig is,/. Ratt. Met eenig volk te krijgen by een.

Joris, 't Koft wel wefcn. Pierke Tunt. Soo wouwe
men heer wel gebeden hebben. Hans Jurrien. Dat we
dienft mochten bekomen.

JanRatties. En dat we, Joris. Wel. Pterkepunt.Doot

mijn heers faveur en gunft, Joris, Ia. H.lurr. On-

der de compagnie mochten worden genomen.

loris. Se zijn altamelijk wel ter been feiouwender goet

voor zijn als ter eens op een marcheren gink.

Pierkepunt. Soo 'tmijn heer geliefden wy wilden wel

jdat hy ons in fijn dienft ontfink.

Hans jurrien. We belovenje we fullenje dienen als eerlij-

ke en getrouwe Soldaten.

Uris. Kom ga dan mc. Alfe men dan ook foo mijn hee-

ren kan ik de bloeyen niet verlegen laten.

U L R I c H.

DA.er komt volks genoeg om te fuypen, maer daer en bijt

nimandfeeraen, (voortgaen,

Wil dit niet beteren foo wilt met onfe wervinge al Hapjes

In 't giten en fwelgen zijn de mannen wel mannen en loute-

re gaften,
^^^^
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Macr als'top een dienft nemen komt foo en wilder nimand

toe-tpften,
. , ,

Recht uyt gefeyt dit werckjen en gaet niet altewei naer mij-

nen fin.

En ondertuflchen foo wortet mijn beurs lijdige gewaer,

want het gateral diep in. Clen.

Ik faUankfaem mijn volk krijgen dat begin ik nu te vree-

JoRis. PeerkePunt. JanRatties. HansJurriek.

YT^u moed baes, hou moed, kijk hier kakt een koe fo veel

Xi als feven meefeo. (voer.

Bellet men dit troykcn eers , dat ikje hier te gelijk toe

IJJrtcb. Waer komen decs maets van daen ? lorh. Eerft

van hier vaer, en daer naer van haer moer.

Vlrich. Wacr hebje defe gcfellen achter loopen ? je

weetfe waerachtig op tè ftikken !

Dit fijn drollige fnoes- hanen. loris. Maer datj'ct weet

s'en wjiUrn n'et wel ftrond pikken

.

Ik moet warachtig bekennen lorisdatjyje volkje vinden

kunt.
t r

W at doen de maets voor hand-werk, en hoe h tenle ?

lorif. Defcn heet Peerke Punt.

En is eenen flijper die ons wonder fal te pas komen.

Ulrich. Hoe kan ik dat begrijpen »

loriJ. Als onfe degens plomp gevochten 2ijn , dan fal by

der weer punt aen flijpen,

En daer is al veel aen gelegen dat men altoos verfien is van

een >x'el ftekend geweer.

UJrich. Draegh jy daer feker forgh voor > Ik moet be-

kennen jefiet al vry veer.

Joris. Hy doet dingen van de andere wereld , ja hy fouje

by manier van fpreken

Hetfpits vanjebaerd foo fcherp maken, datj'er me door

een eyke plank foutfteken.

PierkeFunt. Hebje eenigeverroeftc daggen of dolken,

foo iefe mijn ter hai;d fteld,

Ik
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^24 Bedroge

Ik faWer weer punt aen maken» cn flijpenfefoo klaerdatj'er

je felvcn in fpigelen feld.

Jorir. Ie fout het je leven niet willen gelooven hoe hy alle

ouwe degens weer weet te verQalen.

Vhich. Dat hy daer raedtoewift, wat fou hyder noch

eenen grooten fchat uyt halen !

Ik wilje wel verfekeren koft jy alle ouwe degens tveerom

op fuee en fteek fetten maet,

Dat je hacft met al de pot-pennirgen deur gingt van de

maets wiens wijfer op fes uren Itaet.

Wat is dit nu voor een kerel? dit is ook al een wonder com-

peer. Jorif. Algoedflagh.

Sijnen naem is Hins lurrien Frefler van Poetfen enfenbag^:

Ik geloofniet datje licht zijns gelijk fout konnen vinden m c

eten,
,

Het foa'teerft van fijn leven met zijn dat hyder een ham

m :t een fchapen-houd had binnen gefraeten.

Een doulijn pekel-haringen daer kan hy mooytjes voor een

onbijtmedoor gaen. -

Ulricb. O elekaertcn wit moet hy dan biers van doen

hebben om lijnen dorft na behooren te verflaen !

Watque^men die vogel » ja feker laet hy der fulke brokke

fakken !

Soo wil ik^em wel verfekeren, dit hv op mijnen tee niet en

En wat benjy voor een Lanfman ? Hans lurrien. Ik ben

vanEmdenvan daen.

Jorif. Daer had hy een kleyn ongelukje :
hy was wat

vroegerals fijn huren op gertaen.

Hanxiunien. Van dier gink jk naer Bremen en fe vilen

men daer foo hert dat ikker niet langer kon leven. i

larh. Hv valt wat fijn inde religie moet je weten

U/nVA. Hoe naer is hy om de fchrifc verdreven 1

Urtx. Recht. En daer by foo bad hy fich tegen het acht-

' ftecebodfooaleenbeerjenontgaen.

Maer men feyd die noit en behoefJeii ook "iet weer op

telVaen.
^'^ '
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Vlrich. Haperdcntereenlu'tjen? lorif. Wat hoeftmen

ook HÜes foo diep te « ndervragen.

De man is wel, hyifier Stads-buogcmaekt , maer by moft

debus op deo rugh dragen.

Maer al kreeg hyder twee fiftwee afi , hy flacht de hoeren,

hy ifier onnofelaen geraekt. »-

Virtch. Voor mippait ikfal foo nau niet fien, alsfayt

ons maer wel maekr» ^1
Wat is jou hand werck ? Jan Raitier. Ik doe aldeihande

fchaddijk gedierd verhuyfen.

lorif. Siet hein daer vry vooraen.hy heefter al veelop

fijn fchey, docb, *t waren meeft ratten en ii;uyfen.^r i i

*t Is al een quaed moordenaertje. Uhich. Maer hoe veel

neemt hy wcLvan 't doufijn^ :

lorif. Y baes de mannen f)jn duyfèiid : fe hebben al ter

fcherper examinatie gewecrt voer mijn.

Sc fuÜen voor my niet mank gaen : ik kan met een halfoog
fien watfewegen. ..' cii.;!

. Uirich. Welhiannenikneemjeaen. hrif. Maerfepra-

ten van eens te vegen. . . . c ' O
Fierke Punt. Indien 't beerfchop geliefde,we hadden ver-

i ftaje wél op-de hand geren wat.

lorif. Steld die dingen in fijn dilïrctié : ik verfekcrjehy

fel wel maken dat'jet, geeren.had. >

Eant /«m(ïw.We.foUen dan de liberahteyt van 't heerlclïop

afwachten. Jom.' Je fpfeekt als eerlijke foldaten,

Seght fooj'et begcerdven 't fal anders gefcbien , want hy fal

't onder hem nittlatcn.

UIrich. Gaet geeftfe geweer , ftc Iter iwee onder 't eerfte

en de derde cnder 't tweede rot,
" Johf. 't Sa aioni ghylie fult elk een ftink-roer hebben ^ en

ghy een piek met een vierHot.

F-
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ia6 De Bedroge

m

VYFDE BEDRYR
F O B u s. Joris. U l r i c h.

HOe ongelijk wort dekoft gewonnen ! den eenen wint .1

hem met leeg gaen , en den and ereo moet fl aven. . 1

Hoe veel gater hier met de handen inde fak , daer ik moet m

loopenen draven.

Men maektby naer een uer-werk van men, ja mijn getren-

tel neemt noyt end

:

Maer ik lïe wel al is een ding moeyelick men wortét noch al

Laet hen eens waer fal ik beft het huys vinden ? dat ik men

nieten veigifle

:

Dit is aldernaeft den regenboogh , en tegen over het gulde

kruysditkannietmifle: .

Ik macher eens aen kloppen om te fien ofHopman Ulncti

tuysis.
lous vanbinnen.

O bloed *t is den onder- ttracht-meefter hier moetje uyt baes

datswis.
. /. z.

Ulrich/preekt van bmnen.

Watraet? J^m. 'kSalfien ofik noch wat verfuen kan om i

defefwarigheydt te ontkomen.

Tobus Isden baes tuysloris? W. Verfeker is hy,

want hy heeft van de morgen noch wat mgenomen.

Tohus- Heeft hy van de mergen noch watingenomen ioo

iHet werk hier bekaeyd. lonx. Sooifter gefield.

Hy heeft een infufie van robarber genomen ,
want hy is vry

wat met de eal gequeld,
, , . ,

Ik kom foo uyt fijn kamer . en naer ik aen den reuk heb kon-

Soo ge?o5ik dTt de medicijnen al liebben beginnen te wer-

fi«
"*

Dat komt foo qualijk alft magh :
ik had anders laft

hemtefeggenaen,

1
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G I R I G H E r V. 117

Dat by binnen een uer met eenigh gecoramandeert vólk

nioftuytgaen.

lorif' Qaamje darom feker ! o blocmei herten hoe wil

hem üit fpijten

!

Hyfal van quaedheyd*thaer uyt fijn hooft trekken en op

I
lijn tanden bijten.

Ik moet 't hem al eveleens eens gaen feggen datje darom
gekomen zijt. loris in en uyt.

fobut. Wel wat feyd den Hopman ! Jorh. Watfou hy

feggen hy barit van fpijt,

Hy wil hebben dat ik om den dodor ga. Je kont hem ook
i;iet qualijker aentreiFen.

'eW.Sca Welt, wat fal den dodordoen ? lorit. De pur-

gatie op ftoppen. J:obus. Laet hem aen die fak niet

heften,

Wantdaerisnietmee tegecken : dat was fomtijds om fijn

gefondheyd te doen.
if. Ia daer vraegd hy veel naer alfler flands-dienft aen

hangt, maer laet ik men gaen fpoen.

Fobut. Wel hey benje gek ftijn? wilt bylo fulke fotte

dingen niet beginnen.

lorif. Soo fouj'et hem afraeyen ? lobns. Sou ik niet > Is

de kerel heel berocft van finnen ?

Ikfalliverfijnindifpofitie te kennen geven, en maken dat

een ander in de plaets fal gaen
lorif. Ie meuchtet doen, maer 't fal hem foo fpijten , dat

hy fijn fdven fa I fi 3 en.

Kom vry te voorfchijn baes, dat onweer is al verdwenen en
over gevlogen.

XJlrtch. Wat fel ikje feggen lorisje hebt dacr wakker met
een ftatige troni gelogen.

Joris. De goeye vriei iden fieje wel die kendmen alderbeft

in tijden van nood. (de dood.
XJlrich. Ie weet ook over al raed toe. /<jr/r.Behalventot

Soo moetmen eenen fteen verleggen , die ergens een goed
vriend inde weeg is.

Ujricb.
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VeBedroge

XJJnch. Ikbelüotje dat, je felter de kan ook eens voo

hebben cV.fTe ieegh is. "
, , i iJ

Joris. Wat fegje : moetje nu niet bekennen dat ik vol al-;

derhandeviituytebtn?

»k Saldeijewcldeüirhelpen als ment met geftofteerde iea

gens ontfnrïppen kén.

S T B I L L E.

't/^Eu had mijn leven niet gelooft d^t;* de ampten de luj

JV foo koniicn doen veranderen in maniren :

'k Wou datje e;ens fat gt hoe mijHen ouwen met den deget

op de neers gaet iViren,

Ik lacher altemets by mijn felvenom datiklchier ter neei

Hy praitna geftadig nictanders.als van faken van oorloog

Van ftcder te : -en, van aorra te loopen,en van batael-

.ndcf en luliu^
jestc gev

In 't bed ve.haelc hy awn vv

hebber b n,

Hy laet hch vc. : uaen, dat hy .^.aem is tot den oorlog erj

dep')lic\'bey. , , . j-i

Hondercrmncl op eenen dag raekt den degen menuytdc

Ia by^wo^itcr niet een haer te goed toe om tegen fijnen

fchim re V cWten : J
Men feyt var. apen, maermy dunkt dat ouwe gekken ooW

wel ciolbce kuren aenrcchten. , ^ , <]

Als eenen tu ecaui dor, QMixiot dela Manche ,
fo.brageerc

hv ftaes door her hiiys, ri.A
En al(r« eer„i-n dienft te éoen is . dan ilTer by 't heeifchopl

Udenk . e p.U j.a u^L^^ ,. act , even als een cfe

Armekr«h . • Teren hoed wat eer op gefet
,
foo

LddcDde hocensdaér foo nietduet gewalTen.
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CIRIGHErD. 12^
Ik beken ik heb men in fijn impertinentie in 'teerft al vry wat

gequeld

,

|Maer nu denk ik, ik fie alle daegcomcedien voor nieten
een ander koftenfe geld.

Hetfal nu haeft weer fijn beurt zijn dat Iiyfal moeten buy-
i ten trekken

,

|Soo hy werom met fiektcn of anders fijne poltronncry«weet te bedekken

,

Soo moet ik hem met fpokery verveerd maken , wantdaer
isfi fioo bang voor als de duyvel voor het kruys.

Ik fal hem wel fuiken fchrik aen jagen dat men hem met
geen geweld en boud in huys,

|En het ondertuflchen foo ftellen dat fijne abfentie nieton-
nuttelijk fiil worden verfletcn

,

Want terwijlen d^t hy Mars in *t hooft heeft, foo lal ik Vc-
nus niet vergeten.

Ulrich. Joris. Fobus.
'kiTTllje wel rond uyt bekennen dat ik met allen verfet

'
ftond,

^^Dat ik fuiken onverwachte veranderingh in de goeye man

I ;N3er ik heb onthouden foo waren dat fijne eygen woor-
^rj fJen.

W ' loiis. Wel wat fey jy daer op > U/rich. Ik praetten niet

Stsclx
^^^^ fteken en vermoorden

,

if^'TVan in duylc-nd Hukken te kappen en honderd tteken te ge-
ven naer haer dood.

lor/f. Ie konter ook louter met de brce bij] in hakkenmm alsje begint, fakerloot
r^Q fout de luy wel eenen fchrik aen jagen metje ongemak-
^ ' kelijk praten.

SUImh. Daer geefik niet om, de btfuktebenaelsfe mo-
gen haer kater jagen laten.

lotis. Nou baes, kan 't wefen foo latet wefen: datje noch
praetten van wat afgeroft

,

I Wat
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Wat fouroen de luyfoo vermoorden, fe hebben alte veel

van wigen gekoft.

XJlrich, Begin jy ook al foo te praten ? je lelt geen les i

fchellingen voor die confultatie geniten.

'k En had mijn leven niet gelooft dat den degen foo weynig §

met je fou befchiten.

Ik had gedocht datje wat genereufer fout hebben gewor-

den door de handeling van *t geweer.

'k Ebje geavanceerd , maer datjemen foo lang niet gediend

en hadikcafleerdejeweer.

Joris. Daer'sdewacht-mcefterbaes. \3lrich. Deduy-

velhaelddevent. Joris. No«begind ment hooft tc !

klouwen

,

En ftrax praettemen van calferen , \Jkich, Ie moet den i

ouderdom wat ten beften houwen.

Jöm. Watfal ikhem opdemoubindcn? U/r/VA. Eer

hy men fiet fegt dat ik fiek ben.

Ik voel groote rommeling in denbuyk, en fal ondertuiien

eens gaen daer 'k nimand fenden ken.

tobus. Goeden dagh meefter loris. Joris. Ongelukki-

ger als iken ifler noyt geboren.

¥obus. Wat ilTertedoen.^ Joris. Och im is alle hoop

met mijn verlooren.

tobus. Wat ongeluk isje overkomen ? Jom. w eet

niet waerom dat ik mijn felven nieten verdoe

:

lobus. Men moet foo defpei aet niet praten. JoW/.kHeb-

ber meer als reden toe,
j j jri

'kEn verwacht nu anders niet als dat hy't met de dood lal

moeten betalen.

tobus. Ifler imand hek ? Joris, Ik vrees hy fal den dagh

van mergen niet halen.

fobui. Wt mogelijk, wie ilTet? Joris. Hy falder nu

voorfeker me deurgaen , want

Hv had gifteren al verfchey.de mael't end in de hand.

Fobus. Maer feght men eens, wie ilTet doch.^ Jons. Ocb

ik ongelukkigen Duy vel.
^^^^^
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<i I R I G H E r D. 151
Fobut. Ikvraeghje, wicifler foofiek? Jorh, Siek? ja

foo vol veyge teykenen als een ey vol Uiyvel

.

tobus. Wel dit lijkt wel fcheren : wie ift ? ten minften
datje men eens antwoord geeft

:

Jorh. Wie fout wefen mijnen goeyen baes. tobus. Ba
foo , fpreekt of vijft foo hoormen datje leeft.

Is de goeye man feker foo liek ? ik quam anders om hem
te commanderen.

Joris. O heer hy moeyt hem met de wereld niet meer

,

darom dien*jem niet te troubleren.
Fobuf. Maer ondertuflen iel jyjegeliven gereettehou-

wen voor jou perfoon in 't particulier.

Jorif. Hoe dui fjet een eerlijk man te voren leggen ƒ ik

lou mijn meefter verlaten in fuiken dangier.
Mijn meefter

, mijne goeye mecfter , wat en fouje niet van
men feggen

,

Dat ik de ftad uyt liep om de luy dood te fmijten, en lietjou
in doods noode leggen !

Mijn meefter, mijn meefter, och mijne goeye meefter.
Fobuf. Nou ylivefetje doch wat neer.

Joris. Ik weet beft waer mijn de fchoe wringhd : nimand
binkter aen een andermans feer.

Fobut. Soo langhalffer leven is foo ifler hoop : laetons
met den ahnenak een beter hopen.

Joris. Och mijnen goeyen baes jen fout niet fterven
mocht ik jou leven met het mijne af kopen.

Fobus. 't Sal beft zijn dat ik ga, en geeft te kennen hoe ik-
ket hiei vind gefteld. hitimn.

Joris. Loop V17 aen de galgh, foo wordewein langh
niet weer vanje gequeld.

\3lrick Is de vental wcghloris ? Joris. Sijn leven if-

fer niemand op den eerUen van april beter verfonden.
\3hich. Een oud njan i>s niet anders als een glas dat heb ik

daer aen mijn felven bevonden.
Joris. Wat bangigheyd quamje daer foo fchilijk over ?

Uh icb. 't Was een fpctie van een colicompas

,

I 1 Dat
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Dat niy foo geweldig tourmcnteerde , d?.tik niet enwift

waerikwas:
^ ,

'kEn kantje niet feggen hoe mijn de winden in tgedermt

ftaken, fneden en ftiten

,

loïis. Ot-je dat weer beurden, foo bind een hafe vel voor-

je neers daer fullen de winden ftrax op los fchiten,

U/V/VA. Daer is niet me te gekken een ond manfouwer

foo fo mrijds me deurgaen :

Dm om meen ik mijn van alle moeyte , en voor al van de mi-

litie te ontflaen :

Niet dat ikket uyt bloykeyddoedatmoft nimandvanmen

vertrouwen»
^

Daer heb ik *t hert veel te hoog toe ; maer om by t wijt een

goed oog in 't zeyl te houwen

,

Bn dat dunkt men dat wel foo raedfaem HU zijn als tegaen

lüopen uyt deftad.

iorif. Bellona mocht wel een paer krijgers veiüfen ,
mija

dunkt de krijg heeft met ons al een g
'

Ulrich. Ik heb alles rijpelijk oveileyd,

nomen refolutie te (eggen ,

De meyning en is niet langer met de riiig ui

zijn , m^er den degen neer te leggen ,

Ik heb mijnen buyk van den oorloog al vol,

of ment feyd of d^tmentfwijgt

,

" Enfieniet, dat onfe juffernoch eenen in-^*- -Te ketting

van ons om den hals krijgt,

u Inch. Waer in fcn d- kettmgh beftaen, dife van ons lou

konnen krijgen.
, , • n.

Joris. Uyt afgefnedenvynndlijkemanneljkemitrumeii-

ren , die de indianen laten droogenenaen een Inoer

rijgen , i u i * ^

'i^ngenfe dan de vrcu van den Hopman om den hab, tot

een teyken dat hyder veel heeft vermoord.

XiJrich. Wie heefter fijn leven van fuikenen drollige»

tour peerlen gehoord ?

Joris. Sulke kettingen worden daer voor de bellejuwe-

• len aen de vrouwen gefchonken. XJhich.

liijnege-

'g gfcbordft te

Jorss. Ia wel
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G I R I G H E Y i). ' 133

Virich, 'kVerfacher wel een vaen aen, dat ik eens een

indifedamedaer memoch lïen litten pior.kcn.

Jorit. Slans wijs is flans eer : datis daerde groote mode
cn de aenficnlijkfte pracht

»

Ja hoe dat een dame meer fulke pcerlen a-*n baer iaocr

heeft , hoe datfe meerder word geacht
Ulrich. Maer laet ons al die indiaenfe juwelen en k!e\

-

nodiendaer laten.

En wederom ter materie komen daer we vanbegoften te

praten.

*t Is maer malligheyd vrome feyten te doen , want in plaets

datme daer cor me behaeld

.

Soo ift
, hy doet niet meer als hy fchuldig is , en hy worter

voor betaelt.-

Darom foo fal ik foo dwaes niet zijn , dat ik mijn leven foo

licht op ofter.

'tWas een kleyn pnncipaelhadmen noch een provifie van
lijven in de kofièr,

Maer*t quaetft datter van is, als men eens dood is men komt
zijn leven niet weer.

,
lorif. Verfinteerghy begint. U//-/V/^. 'kM^^etmijnfci-

ven kennen 'k ben a! te haeftig en ruk te licht van lec> .

Jorit. Menfalfeggen dattetuytbloyheyd gi fchicdt, en
men fal ons al een luttjen met de wacrheyd overtuygen

.

\3lrich. Ik weet wel daer een bie horirr nvt fiivf d daer
kan een pad wel fenijn uyt fuygen.

Maer of de luy wat fnappen en kakelen daer vraeg ik heel

weynig naer.

Hangt men dien degen van *t lijf, foo doed den hoed weer
ter fyen neer, had daer

Torrend de pluymen daer af. lorif. Naer 't hem Inet n cn-
fien foo loopt de krijg geheel met ons ten ende: .

Vlrich. De veren zijn jou vereerd. Joris. Dank ht-t:

.

fey de krepel> en hy kreeg een ki uk in li jn lenden.

Vlrich. Ik heb allang genoeg gaen toifleumetdit ftiik

koud yfer opdezy.
I 3 Hsnn:r
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ij^. De Bedroge

Hangt de vocht-lepel in de wapen-kaft. lorh^ Seer wel:

ik hanger mijnen brood winder hieftby.

Maer fuUewet ons niet beklagen datwe ons dus van onfe

ampten gaen ontblooten ?

VIM. De refolutie is genomen. lorh. Als jyt goed

vind, *tis voor mijn ook been, feydcn hond, en by

kakten kooten.

XJIrich. 'tBehaegt men alfoo, endarom vraegikker niet

naer of ment fus offoo duy.

loi kr. In't fcheyen van de merkt fieje wel foo kendmen

gemenelijk de coop-luy.

Sybille. Ulrich. Joris. Godefrov. Mels.

DEn eerfte aenflag was wel aengeleyd , maer heeft on5

echter niet veel konnen baten

,

'k Had altoos wel vrees 3lft*er op aen <juam , dat den blo-

yerd fijn ampt fou verlaten ,

Maer't beft dat ikkcr van weet we hebben al meer pijlen

op onfe koker als een,

Hy m?ig doen wat hy wil ik fal hem evenwel debaen wel

doen ruymen (oo ik meen.

Maer foettjes.daer is J an tre faft. Ulrich. Weljwaer hebje

nu weer wefen klappeyen e

Dit komt weer uyt het collegie van decommeren , ofuyt de

verg^idering van alle heybeyen.

'k Salder geen doekjes om winden, al dit geloop en ftaet

men nimendai aen.

Ie feld by men komen en verlofvragen alsje ergens uyt wilt

gaen

,

Of daerfel meer niseenen duvel me fpelen. SyhiUe. Soet-

tjes wilje kijven

,

Juvel is eenen qu.^jegek, laetterdie altoos van dien

blijven.

XJhich. De duvel magh de duvel halen, en jou befukte

kol-rijdller daerby.
Ie

1
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G I R I G H E r D, 135

Ie feltraen noch voor mijnen fterf-dag doen fterven
, jy

lichtvecrdige pry.

Sybille. De nikkers fullen noch eens aenje gat moeten
komen, foo langh fuljefe tergen.

Ulrich. Ik pas op de davel noch op fijn moer. Sybil. En
als hy eens quam dan foumen hjn gat niet weten te

bergen. (benje dus vcibaeft ?

Wat ifler te doen loris hoe komje dus loopen , feght hoe
Jorh. En hoor jy luy dan niet, hoe dattetdaer binnen

fpookt en tierd en raell ?

Vlricb. Soo kornet de luy gemenelijkaen alffè gek wor-
den, *k denk hy heeft ergens fitten droomen.

Sybille, Ochdaer hoor ikket ook / Ulrich. *tMoftbylo
even wel hier niet komen.

Sybil/e. Hoor, hoor ƒ XJhich. Y wijf laet ik wat achter-

je ftaen , och nu word ik ook verveerd. (eerd>

Godefroy. Ik koom door Pluroos laft van onder uyt der
Hy eyft een koekkoek , een der knorrende gefellen

,

Die hier niet anders doen als ander menfchen quellen

,

Om hooren heeften is 't, dat ik u hier verfchijn.

Ulrich. Ik word foo koud als ys, de duvel komt om mijn.

Godefroy. 'k Heb laft om over al de koekkoek aen te pak-
ken. ( t'ontfakken.

Vlrtch. 'k Bedoemen : och 'tgewey begindmen fchier

Godefroy. Dat gemelijk gebroed dat ftaegh de vrouwen
plaeght

,

Datwrokt, dat knord, dat kijft, en alle ruft verjaeght.

En is niet anders weerd als hals en been te breken.

Jorif. Naer ik hoor foofou de duvel hier weldepafiie
preken.

Ulrich. Och loris. Jorif. Och Mecfter. Ulrich. Ik ben
foo angh dat ik men fchier bepis.

Jorif. Alles fal wel wefen foo de duvel hier flechts geen
ftraet-fchender en is.

Ulrich. Het is op mijn gemunt. lorlf. Och juffrou wilt

doch voorje goeyen man een woortjen ten beften

fpreken. I 4 Sybilh
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1^6 De Bedroge

Sybille» 'kEo derf men niet verroeren. loris. Soofal
ik dan de duvel voor hem een keers aenftcken.

Mijn alderliefte diabeltje, *k machtje bidden laet onfen baes
doch vry

,

En wilje immers koekkoeken eten,foo eet nabuerWybrand,
die isjonger koekkoek als hy.

Ik weet wel jy luy ftookt groote viren^maér *t en isje even-
wel niet te rayen

»

Want sl leyje hem tegen*t hele vagevier j'en fou den uuwen
knecht niet gaer^brayen.

Godefroy. Waer blijft Aroftophox ? Joris. Ik vrees hier

fal meer duvels me fpelen als een, hicJf uyt.

Docht ikket niet wel.de ikkers fiek wel (lachten de moniken
f'en gaen ook niet geren alleen.

Syhilk. Is 't nu niet wel gevloekt ? Virich. Och dat ik nu
Mercurius vleugels hadde.

Godefroy. VVarom dus langh vertukt? tfa vattewe hem
by de kladde.

Sybilld. Och m3,n. l.-'yit. Och Meefter loop , y repje,

foo je kent.

XJlrtch loopt ivech.

Godefroy. Mijn dinaergaet en fiet waerdatde gekvol-
end. Meh binnen,

Sybil. Hoe bangh was den bloed-beulingh ƒ God. *kWed
hy *t huys niet weer Hd derven genaken.

Jorif. ly luy hebtulefpigels ranken injegat , je weet te

krepelen haeft rap temaken^
Godefroy, Waer nam hy de koers na toe ?

Meh uyt.

MeJs. Hyliepr-^cn Cin up c üu^s van Wybrand ai-n.

En hy klopten als ofhy de deur op de vloer wilde loopen »

tot datter wierd open gedaen.

Jont P.ift datje nu gau bent, defe gelegentheyd diend
waer genomen

,

Want ik loof niet, dat hy van de nacht weer ontrent het

huys fal derven komen.
S)bilk.
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Sybille. Daers geen nood af , want hy heeft de fchrik na
al tefeer op 'tlijf.

Godefroy, OFhy evenwel meteenig volk quam,'tis dien-

ftig dattcr wacht in *t voor huys blijf.

Om op alle voorvallende gelegentheyd een wakend oogh
te houwen.

Joris. Al quam hy mot de heele ratel-wacht , wy fullenje

tijds genoeg waerfchouwen.
Godefroy, Paft wakker op. Jorif. Ga heen maerenlaet

dees twee Meefters voort met de fmci t begaen.

Syhillc- Godefroy. binnen.

Meh. Maer makker fouje geen raed weten om onfen
dorft ondertufl'en eens te verllaen ^

Jorif. Hoor : terwijlen dat je Meefter vaft bdichisom
eens van 't maters vaettjen te fwikken.

SoQ fullen wy 't paters vaetrjen ontfteken haddaer , en eens

louter lamen omhkken.

Wybrant, Ulrich.
f Een dat ik feg dat feg ik om befte wil , darom foo bid
VI ikje volgt mijnen raed.

jGaet naer huys terwijl't noch donker is, nu zijndeklap-
peyen noch van de ftraet.

Ulr/ch. 't Is wel waer, maer de nikkers fouwcn alweer
komen fou ik vieefen. (fen.

En dan fou altemet de lefte dwaling erger als de eerfte we-
;Kom gawe, ik raye als een vriend, want wachje foo lang

dat de winkels open gaen

,

iSoo hebje ftrax tot Swarte Nel het voorhuys vol Brande-
wijn drinkers ftaen.

^Ook fal't haeft tijd worden dat onfen buer-man fal gaen bla-
fen heete weggen

,

En fooje de luy gewaer worden , foo falder ftrax een ider 't

zijn van feggen,
V/nch. Maer ik denk alles laet hem feggen: ofde luy

wat praten wat roerdmijn dat.

I 5 'kHeb

i
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13S T>e Bedroge '

•k Heb h ver een dofijn leugens,moetje weteD,aIs eenen du
velaen mijn gat.

Maer dewijljyt foo goed vind foo fal ik evenwel gaen, al e 1

ift ons niet altewei te 1 ayen.

Want ikhebwelkonnen merken dat het de ikkers wonde \

op ons hebben gelayen.

Wyhrant. lebent ook lijdige fwaerhoofdig ; ik verfekerj»

datter geen fwarigheyd wefen fel.

XJlrich. 'k En fou niet geern moetje weten met Belfebul

afgefanter een fpeel-reisje doen na de hel.

Godefroyen Mei/ uyt

Wybrant. Welwatsdat> XJlrich. Docht ikket niet wel
kom laet ons hier in dit hoekje neer duyken.

Wybrand. s*En konnen ons hier niet fien. TJlrich. Maei
ik vrees fe feiten ons ruyken.

Godefroy. Ie hebt je felven hoop ik emmers ondertuffeD

wat goeds gedaen.

J^Iels. Y get lonker we hebben ons neusfoote weyk
geleyd in den nobelen traen :

Het ginker louter avousamoy ,
lakomendefeep wefullen

morgen walTen

:

Sulke vetties fouwen maken dat me de broek te nau fou

worden en twambas niet langer paflcn.

Ik loof dat ik defe nacht een aenwas heb gehad van een half

doulïjn pont fmeer.

Godefroy. Ik hoor wel watter afis't is heel goed rimen

fnyen uyt een andermans leer.

Wybrand. Naer mijn dunkt foo heb ik die duvels van mijn

leven wel meer hooren fpreken .

\Jlrich. Houdje hooft toch binnen, want fagenfe ons, fe*

fouwen ons den hals breken. •

Godefroy. Slaed de m.mtel om d'ooren, dat men ons niet

kend ofons imand tegen quam miflfchien.

XJlrich. Houjebinnen,houjebinnen. Wybrand. Ik moQt

die ikkers eens ter deeg onder de ftert fien.

MeJf. 'k Verklaerje lonker wy hebben foo veel vreugd

met de wijn gehad als jy met de juffer. Godt-



GIRIGHBTD. 139

ToJefroy. De wijn afte drinken , en 't wijf afte foenen*

het ftaetem heel fchoon den ouwen fufïer ?

GoJefroyen lAeJf binnen,

JVybrant Ik docht wel dattet fuiken werk was.
" XJlrich. Laetje niet fien ofwe worden opgefiapt.

Wyhrani. Komt vry uyter muyten , daer is geen (warig-

heyd, de duvel heeft hem al beklapt,

, khebt finael al weg , warom datfe hier gekomen zijn dees

tweegeeften.
XJlrich. W arom meenje ? Wybrant. Om op fijn Noörd

Hollands t'jouwend een luttjen te komen queeften,

'Vat fal ikje feggen ? live vriend ik heb daer den helen hutf-

pöt ontdekt.

iet is men leet van jouwen t wegen , dat men foo Ichande-
lijk metje gekt,

e kend dit fpook foo wel als ik. Vlrich. Wat fegje ?

1 Wyhrand. Wel te weten.
Den eenen naerik merk heeft achterje wijf, en den anderen

achrerje wijn her gefeten.

'Godefi oy met fijn c inaer.

XJlrich 'tMüchtdegalg met de diven zijn,

vlaer wat meenje fou*t de duvel niet wel konnen wefen in

haren fchijn ?

^Die haer gedaente had aengenomen , om mijn te Homen
quelTen.

Wybrand.lk fegje noch eens*t is Godèfroy met fijn knecht,
en naer ik heb konnen hooren aende gefellen

^Soo hebbcnfe je wijn afgedronken , en je wijf afgefoend
daerby.

XJlrich. Y livegaet eens metmenfiet hoeikfefalknehs
duvelen diebefuktepry.

LJlrich. Sybille. Wybrant, Joris.
K (alje dat verleren, dat fweer ik,jy befukte ritfige koeke-
fei droelje,

len behoordjeraet je gat op een hekel te fetten jy weige
pompoelje, ' 'k En

/
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Bedrage

'kEn geloof niet dat men in't heeleland fuiken ftael fo I

konnen vinden als jy bent

,

De beul ifler te goed toe dat hy fijn handen aenje fchend. i

M ler mijn torg is niet bequaem omjou quaeds genoeg t

feggen.

SyhiUe, Wat breeder dingen zijn dit , fey Jan oom, en h

fagdrie fchollen in een fchotel leggen !

Ulrich. Derfjyder noch om l:icchen , jy onbefchaemd(

verken , jy lichtveerdigefleers ?

Sybille. Ben ik een verken hoorje dat wel drogift,foo ee

fpekuyt mijn neers.

Wat vak hier veel te verken feg generaliiTimus van alh

hooren heeften.

Virich, Jen feld men foo niet meer verjagen metje fpo-

keryenen gemaekte geeften.

SybiUe. Ik fie wel als een koe befchcten is , foo flaetfe ge-

meenlijk met de ftecrt.

Ofjy watbulderdblaf-kaek'ken ben voor je fnorken niét

verveerd.

Even als een mergen lands foobeef ik voorje onverftandig

Jebent voorwaer een groot cadet: je moeyersneersbe-

ftond uyt twee quartiren.

Wat falmen op 't left noch beuren van defen Jan gat ? hoor

hier drogen bloed,

Hebje lang genoeg quaedgeweeft foo meugje tuHenje

beenen fien en worden weer goed.

U/r/VA. Sulken geifironteerden velift : fefou verblofen

noch verblikken.

Wjbrand. Datter jullitie in't land was men behoord lui-

ken volk in 't rafp-huys te fcliikken.

\5lrich. Daer foufe haeft fitten die verhrodfde pekel-

hoer dattet naer mijnen fin gonk,

Syhiüe. Niet veelte hoeren , dufegikje, ol-jebillenen

koonen die worden ftrax honk.

U/y/VA. Ik fegje datjemen fwijgt en dat foo kort als een

hoen dat «Ie keel af is gefteken. ,

Sy-
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SybiUe- Wat queldmen dcfen dras broek , feljymen ver-

biden te (breken ?

Jorif. Sewüidbyloboos: je feit tien foo den ouwen

niet in tijds en fwijgt

,

at hyftrax meer handen als fchape kafen op iijnekop

(krijtje.

Sybiüc. Wat queldmcndefen hang gat Vi^'^h. Swijgt

ofikfelje de huyt aftouwen. 5)lb\Uj^

oomoftjefoodcen ftinkbroek. IVybrand. Oblommer-

hei ten is dat klouwen !

Ojy boofepeftdcr.iiewatlbujedcgoeje man loo ongena-

dig fl:,en.

SyhiUü. Neemt dat by provific en alsje weer wat lull/oo

fpieektmenaen.

Vlrich. Ojyhelfepi üfcrpijn. Sybiüe. Pas men dattan.

deloofe bakhuys toe tc houwen,

pf ikfaljeftrax de neus afbijten en je weer in'taenficht

fpouwen.
Wybrand. Wat boofer wijfis dat ! loris. Had ik dat

quahjk gerayen ?

XJJrich. Ik ben ontheupt en ontbilt.

Soojedat fmaekt foo komt op ecnandermael

weer , heer oveideken van 't hooren-dragers gild.

Jorif. 'k Geloofdat hy dat beter gewaerd wierd als den

, dageraed. IVyb. Eimen man hy krimpt als eenen egel.

lorif. W at pry is dat , fe fpeeld met haer kak fpaender als

een boer met den dcrs-vlegel.

Xl/rich. Se heeft eenen voet foo fpits als een naeld. Wy-

bra^it. Ghy onnutte vel wat fouje een oud man fo feer

doen.
^

Joris, Sommige mars diagen de hoorens op t hooft,

maei fy fch^nt wel hetftfe aen de fchocn,

iVybrand. Dat is nergens naerde befte juffer ! watfou-

men den armen man ook fo fmijten»

t Iffer al te goeyen man toe. Jorts. Daer heeft hy gelijk

in, als hy flaept fal hy niet ree imand bijter,
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14.2 'Dc Bedroge

Wat geeft de vend een bange locht ^.an hem !

Wybrant. Hadje noch gedaen naer mijnen rae(.

Vjrich. Wat falikfeggen? het fchijnd wel had komt al

tijdts te laet.

JVyhrattt. Wat boofer ftuk eten is dat ! men fou fijn fel

ven kruyflen en fegenen.

lorh. Ia. ja wil de wind noch langer in dat gat ftaen , foi

fait mettertijd noch ftrond regenen.

Souje wel grooten honger gehad hebben , datfe met fulkei

hevigheyd klopten voort fchapray,

Ie broek is achter al wat uyt de lijken gewaeytbacs,geeffe

men tavond eens dat ikfe weernay.

XSlrich^ O jy vagebond derfje noch fpreken ? ik geloo

datje van al de handel hebt geweten.

Ufis. Ikbenderonnoofelin : je flaetmen met'tfpit en il

heb van*tgebrayen niet gegeten.

\Jlrich. Pakje uyt mijn geficht. /m/. Maerfootje ge-

lieft ftaetmen eerlt eens te woord

,

Want je weet wel dat het niet veel fatfoens en heeft dai

men de luy veroordeeld ongehoord.

Wybrant. Hoord hem eens fpreken. XJirich. Spreekt

lort/. Ik heb voor defen wel hooren vertellen,

Datter eens ecnen boer aengepakt was van 's beeren dien-

ders ofdiergelijke gelèllen

,

En datfem voor den officier brochten , die ftrax vraegden .

wat heeft de boer gedaen

Een vande dienders antwoorde heer de vent heeft drie

hooybergen achter thuys ftaen.

En ftrax waft ley achter af. De Ceulenaers hadden de broer

van een feker officier dood gefmeten

,

Waer over hy voor nam lichte wreken , want hy kon dat

niet wel vergeten

Gelijk hy ook reden had, 't Gebeurde dat hy eens op een

fekeren tijd ,
x . . i j

Met eenig volk op hafard (gelijk men dat noemt) m t land

Ondei
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ï G I R I G H E Y D. I4J

.. jjnder wegen vond hy vier of vijfkerels die ondereen luyf

rff 1 vooreen ftort- regen fchuylingfochten,

"'^^iWaer van daen, vraegd hy ? van Geulen feggen de bloy.die

geen erg en dochten.

EVanCeulen waft ftrax ladie genoeg, fladoodde honsfot-r

ten, die verfmaycn Gods weer en wind
lier uyt fije wel als men een hond flaen wil , hoe licht dat

men een knuppel vind,

^Maer 'k vertrou niet dat jy die ftrooyjongersfult (lachten,

die de franien gentil homes de vinaigre heeten,

Die haer dinaers om een haver kaf een voet in 't gat geven,

al ift datfe geen reden en weten.

Ln ondertulïchen laten verluyen dat de knechts wondere
dingen hebben gedaen,

lEnalsmen alles wel infiet, foois'tmaerom voor een tijde

de koften te ontgaen.

Vlrich. Ik fieweljefout het metlan van leyden foekei^-

afteleggen,

^Maerik houje voorgecafleerd, en daer valt niet tegen tc

Uytmijn oogen. loru. Hoe goed is *t dat onfe jufter foo

gek niet en is als onfcn heer !

Ulrich. Uyt mijn oogen feg ik. /öw.*k Wens de confra-

ters dan bey goen dag , en kafleerje my , ik kafleerje

weer. (nen degen!

IJlrich. Hoewelquam daer te pas het afleggen van mij-

Want al haddewemaer alleen inde wereld geweeftikfoufe

hebben doorregen

.

Wybrand. Het fouje daer naer mogelijk berouwen heb-

ben, datjefe inje gramfchap had vermoord.
IJIrich. Ik fouter maer eens deur gelapt hebben , want ik

ben te lijdige verftooid.

O buerman hoe naektclijk komt ons nu onfeniisflag voor
oogen

!

Nu fie ik als in een fpigel hoe fchandehjk dat degirigbeyd

de wijfheyd heeft bedrogen.
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144- Bedroge

Nu word ik gewaer hoe grofFelijk dat ik mijn felven heb
vertaft.

Wyhrand, Watfal ik feggen fijn man ? we zijnderbey

geen kleynrjen aen valt,

We mogen fpelen patiëntie is foo goeden kruvd. Vkicb.

Hoe foument konnen verdragen ?

Eerft foo fchandelijk horens te krijgen,en daernaer de huyt

vol flAgen ?

;
VFyh. HetYchijnd elk huyfken heeft fijn kruyfken: wy fijn

't niet alleen die aer.gehaelt zijn met een quaed wijf.

Ho ho daer iffer al meer die fomtijds horens en flaegh krij-

gen , al roepenfe niet ftijf.

De braefftebafen van de wereld hebben die klip niet kon-

nen vermyen.
Pompejusdieheele legers kon dwingen , en kon ficheven-

wel van de horens niet bev ryen.

Den Philofooph Socrates met al iijn wijflieyd had in fijnen

tijd me gekofen een wijf,

Maer hy had even foo wel uyt geweeft als wy, wantby
kreeger fomtijds een pifpot van over 't lijf.

IJlrich. Daromjyjonge vryers fiet toe , de vryfteis we-
tender te houwen als geboren engelen.

En foo dra en fijnfe niet getroud offe kennen fomtijds de

mans wel ringelooren en bengelen,

Ja je fult dikmaels vinden die de alderheylichfte willen we-
fen in fchijn,

Dat die daernaer alfe getroud fijn de alderfnootfte vellen

zijn.

JVybr.SQ feggen ditfe in de Noortfe ouartiren d' onnutte

vellen van wijfs voor de drek-kar fpannen by paren.

XJJrich. Datter d* onfe voor waren,en ik wafler voerman
af , *k en fou de lange haver niet fparen.

O elekaerten hoe wou ik fpelen fa mijn beeftjcs gelijk

aen.

Maerhetfchijndwellierte land word in die dingen niet

veel '^•"d.^en !

In
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In ouwen tijd wafler een brave wet, te weten,dat foo imand

fijn vrou in overfpel bevonde.
Dat hy haer daer over fonder ecnig gevolg vermoorden

konde. (bevant.

En in tegendeel of 't geviel dat de vrou haer man op fulx

Datfe niet te feggen en had. Wybrand. Dat ftonter fchoon.
ijh'ich. 't Waren doe de wetten van 't land.

|L T W)brand. De cude Egyptenaeis hebben wel een ander
wet, dewijl datje praetvafi ouwe tyen. XJlrich.'W^t

HHp was dat

^^j^ Wybrand. Soo een man in oveifpel bevonden wierd, dat
men hem al dat manlijk was fou aFfnyen ,

Ulrich. Dat was een ftiafte wet ! ik heb wel hooi en feg-

Wm g^n datle voor een gewoonte hebben indewilden
Éffil haer land, ('verbrand.

Dat als de man komt te fterveii de vrou moet levend worden
Ofdatmenfe 't haer aflcheerd en iaetfe voor hoer loopen.

'
I

IVybrand. Ho ho de vrouwen hier te landetl

Liten liver al affcheren watter was eerfermctonsfouwen
I ucn verbranden.

Uhich. Dat dat hier ook de manier was ik vermoorden
my felven wel om mijn wijf te helpen in *t vier.

IVybrand. Wal dufend buerman watjefegt/ maerfout
vier daer ook wel foo heet zijn als hier.

"CJ/r/f/j. Ie moet weten als de pryendegoeyemansmocy
wai en foo gingenfc haer vergeven

,

En darom wierd dit uigefteld , om datfe geen noodfouden
hebben haer man te overleven*

IVybrand. Als ik men al wel bedenk ten fou nietquaed

jll wefeii datmen dat ook deed hier te land.

Hoe fouwen de wijfs ons koekeren ! want fe fouwen den-
ken foo fy fterven foo moetevfe me van kant.

t7//vc/j. Daer hebje wel degelijk gelijk in , maer mijnen
^^Hj^ goeyen vriend, wat wil ikje veel feggen >

^^BWy mogender nu wa kakelen>doch 't zijn de lioen-

^^^B ders die de eyei
'

W
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14^ De Bedro^e

Wyhrant. Darom eniCTergeen beteren raed als dat wede
goeye Job flachten , en wapenen ons met gedold

,

Endenken wordewe nu fus gehoeteld , het is onfe eyge gi-
}

righeyds fchuld.
^

Vlrich. Laet dit ons ongeval dan tot een voorbeeldt !*

Het leerd dat niemand eer bedrogen word als wrekken.

O voedfter alles quaeds,verfoeydegirigbeyd.

Die 't ftei fFelijk gemoed tot fchand en oneer leyd !

Daer eens uw' kanker in den boefem is gekropen

,

Legt gy de fwakke ziel voor alle vuylheyd open.

Vervloekte fucht tot goed, door u heb ik getroud

,

Dat nu mijn hert verteerd ,
ja totter doodberoud :

Door uwen raed ben ik tot defe fchand gekomen :

Gy hebt mijn geld gebrocht, maer hebt my d'eer ontno-

men.
Wat helpet ofgyfchier vol goud gegoten zijt.

Daer d'eer te foecken is , daer iflct alles quijt

,

En darom wierd wel eer de deugdfaemheyd der vrouwen

Voor 't dierbaerfte juweel en 't waerdfte goed gehouwen

:

Men gaf de dochter doen geen bruyd-Tchat» en warom ?

Om dacf' alleen door deugd aen haren bruydegom

Behagen fou, en niet om rijkdom noch om have

:

Men vree de vrijfters maer om deugdelijke gave

,

En floeg het oog op d'eer : nu geld alleen maer 't geld /

Al woi tet fomtijds noch met weynig eer geteld.

Doen focht men deugfame , nu foekt men rijke wijven

,

En licht, mifmaekt, of mal, dat dekt men al met fchijven

,

Maer fpigeld u aen ons , wat helpt u geld en goed

,

Wanneer gy niet als fchand en lafter hooren moed ?

Siet hoe het ons nu gact in dees ons oude dagen !

Een onbevlekte ziel macht *t aenficht opwaerds dragCH

,

Daer een befpat gemoed fijn oogen flaet ter neer

,

Van fl echter.weerden is den rijkdom fonder eei

,

Die in een korten tijd van groot tot niet kan komen :

Dcucd-riikdom is een fchat die nimand werd ontnomen

,

i

t

led»!
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GIRTGHETD. «47
'IA Maer die in alle nood fijn meefter onderflcund,

Hy ftaec heel flibberig, die op den rijkdon^- leurd,

Maer die op deugden boud, verwacht des hemels fegcik

Die dit eens in de fchael van redenen gaet wegen

,

Sal fien hoe veer de deugd den rijkdom flaet voorby,

En wat het eene meer als 't ander w eerdig zy

.

Darora gy Jongelie, die voor u neemt te trouwen

:

Siet meer naer 't deugd- rijk als naer 't fchat-rijk in de vrou^

wen.
En daer gy van dees twee het eene kifcn moet»
Steld rijkdom achter deujjd, cn kieft noit eerloosgoed

Ir/fra Firttitem rccuni^

ra-

E Y N D E.
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OUD-MAL
Ofte

BOERTIGE COMOEDIE
Van

FILIBERT.
Gerijmtdoor

J.
V. P.

Turpe fenïLïs amor.

Na de Copye.

Tot G O R N I C H E M.

By Paulus Vinck, Boek-vcrkooper, 1669-
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A E N Den
Hoog Edelen geboren Heer

JONKER
SixTLis Steerenze

H
VAN

U M A L

Myn Heer en Neef,

^^(p^ Enverhaelt datter een feker kerel was die bet

volk belooft hadde te doen fien een veer uyt de

vleugel van den engel Gabriel, doch dat des

nachts te voren eer het vertoog foude gefchi-

den de voornoemde veer uyt de doos daerfe in

lag wierde genomen , ende dat de felve wederom met hout

kolen wierde gevolt. De kerel op den beftemden tijd ter

plaetfe komende daer hetniufgirig volk vergadert was om
dit wonder te fien, na dat hy langen tijd van de rariteyten

van defe veer gefwetft hadde,doet de doos open.endc ver-

neemt met verwondering de tranfformatie dieindefelvc

was gefchiet , echter lijn lelven wat bedocht hebbende, foo

feyt hy, goede luyden ik moet u tot mijn leetwefen feggen

dat ik mijnebeloften aen u gedaen niet ten vollen en fal kan-

nen betalen , *t is lulx dat ik meer rariteyte hebbe als de be-

loofde veer , ende alfoo ik in 't herwaerts komen wat hae-

ftig was ende dat om u hier niet te lang te vergeefs te laten

verlangen , foo hebbe ik my (fchijnt wel) vertaft nemende

de eene doos voor de andere , doch ik kan u dat verfe keren

dat dit niet minder raer is als de veer die ik hadde verhoopt

^Ék tevertoonen. Hier op taft hyin de doos, ende de kolen

toonende
,
feyt hy , fiet hier meflïeurs dit fijn de kolen daer

Sc. Laurens op gebraden is , en contenteerden daer mede
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deomftanders. Het Ibu ten naeften by (dunkt my) met my
ook welfoo gaendieuw' hoog Ed.heteene belooft heb-
be, ende het andere ben fendende , doch uw hoog Ed : ge-
live te weten dat de onverwachte dood van den drucker my
belet heeft mijne beloften als ik gehoopt hadde te vol-

doen. Ondertuflchen is defen ouden vryer uyt gekomen, ik

weetriietof ik voor de eerfte mael, of voor de tweede
mael fal (leggen , want als ik hem voor defen aen onfe ka-

mer broeders gegeven hadde om voor ons , en eenige goe-

de vrienden het belachelijk fucces van fijne fvryage op het

tonneel te vertoonen , foo is hy ondcrtufichen|ter Iluyk op
dc pers geraekt , ende metter haefl: af gedrukt zijnde quam
hy foo vitieus voor den dag dat daer in deurgaens niet alleen

groote mennigten vandruk-fauten, maer ook op fomrai-

ge plaetfen heele regels over gellagen waren. Dit alles on-

aer gelien foo is hy by veele foo aengenaem geweeft , dat

den druk uyt zijnde men hem wederom c pde pers meen-
den te brengen , daer hy dan even foo defeótueus als te vo-
ren foude van daen gekomen hebben , omme het welke
voor te komen foo hebbe ik moeten refolveren mijn manu
fcript den drucker ter hand te ftellen , foodanich als ik hem
hier aen uw hoog Ed : ben addrefferende » ik hoop dat hy

my in'tvoordere by uw hoog Ed : fal verontfchuldigen,

daer van (hoewel hy lang borgt ) echter niet en behoeft

quijttefchelden den gene die is

I

C^f/jfi Heer en Neef

Uw Hoog Edts. ootmoedigen dienaer en neef

1. van PAFFENROD E.
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)f<>

Op de

Boertige Comcedie yxn S^* Filibert,

Gerijmt door den

Hoog Edelen geboren Heer

I O H A N VAN PAFFENRODE,
Vryheer van Ghuflignij, Commandeur Militair

der ftad Gornichcm en 't quartier van dien,

Luitnt. Coloncl van een regiment ende

Capitain van een compagnie Neder-

duytfe Voetknechten, &c.

S
Oo d* ^Africaner tuk op vrolijke totiueeïCHy

En Tlautuf a/gerecht of? klucht en boert tefpeeïen,

Met Breroofgeejlig rijmgedaegt ter vyerfchaer quant
By 't rym dat ons verfcbaft een telg uyt 1/irkeJf fiamy

Het Yen Tiberfprak dit vonnis {fchoon hoe node)
Ont Uren die verftomt de harp van Pafenrode.

D. van A E L s T.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Hoog.

31 C28



Op de boertige Vryagie van

S«^. F I L I B E R T,

Gerijmt door den Hoog Edelen Heer

JoHAN van Paffenrode ,

Vryhecr van Ghuflignij, Commandeur Mili-

tair der ftad Gornichcm , &c

A Polio ftenic v:at voor lichten

Dat Neerland voort brengt in het dichten

Diefpraky en/lont gelijk verjct

Hoefuyvefvloeyend , en hoc net

lian Holland alle toonen quelen ;

*Tontbrak noch iet aen boertery

Dat bragt daer voort de JMerwen b)j

Dkf bralt de k^nft in allen Jeelen.

Waf MarO geefiig infijn leven,

Soo Nafo vloeyend beeft befchreven ,

Fl^as in Lucaen boogdravendheyd^

Soo Seneca volflatigheyd

De HoogeJchoenen aen kojl binden.

Deed PlautUf lacchen wie hem las,

^l watter doemael in haer was
Is nu in Ho^and ook te vinden.

Dus kroont uw Hoofd o Bataviren

etgroent tacken van Lauriren

\Jw rij pen isfoo C^er verrpkt

Dat / aenJe oude niet en wykt,

J3w dtcht^konft isfoo veer gekomen

( Ikfeg hetfonder rood te zyn )

n^ls / oit by Griek ï ofby Lat^n

Jn bloeyen isgeweeftte Kernen.

rom
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i 'Brem t.4mfielojf uw ireurionneelett,

XJto Schoukurg dreun van moord krakeelettf

Fertoontdcbhed-dorfi op haer heeifi^

D&dolle'wreedheyt op haer tvreedft,

Schffan datgy donderend komt klagen,

Nocbtanf uw daverendefiem

Lydat ikfeg dat Gorntchem

De prys van boetten weg moet dragen.

I. V, D.

INHOUD,
En ouden Filibert, die vryden aen Lainette

Sy fpotte met fijn liefd, hy kanfe niet verfette.

CoenraedenHarme, met fijn dinaer, en haer

meyt
Die hadden onderwijl een aenflag faem bereyt.

Men maektden ouden wijs, daer fal een mand* af dalerj.

Daer fal men hem dan mee in fijn liefs venfter halen,

Hy gaet : en halfom hoog gecrocken in de mand
Soo wordfe vaft gemaekt, en hy ftrax aen gerand

Van Coeniaed en fijn maet, die achter uyt geflopen,

Gelijk als ratel-wacht na voren komen loepen.

V Veerhaen en Bely door, de mand raekt in'tgeficht,

En Signeur Filibert diewort'er uyt gelicht.

Men rooft hem ftraks fijn gek : men veynfet t' overkijken.

En laet hem onverhoets al willens door gaen Ihijken,

V Veerhaen nu vol en dol gefopen van den buyt,

Valt beeftig aen fijn heer, dies moet ten huyfen uyt.

Maer als dit Bely hoort, hout ?ilibert te voren,

In dien dat V Veerhaen klapt, dat 't alles is verloren

En dat de vader het fal toeftaen nemmermeer

:

Dies ruft den ouden niet, of heeft fijn dinaer weer.

Die ftrax met Bely gaet een nieuwen aenflag fmeden :

Men maekt den ouden wijs, Laurette is te vreden

Om met hem deur te gaen, men ftelt de tijd quanfuys :

Hy gaetjtnaer is foo rasniecin Laureccens huys,

af
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Ofwort van d'eerfte twee al wederom gegrepen.

Men dreygd , men wil hem ftrax gaen na de ftok toe flepen,

't Geit dat hyby lïch heeft, datworthem dolgemaekt

:

Door't bidden hy in 't end noch vry en los geraekt.

Hier op giet Gedeon korts met Laurette trouwen,
VVeerhaen met Bely, en 't geen dat'er was gebrouwen,
Dat wiertdoeFilibert, maeral telaetgewaer,

Verfoey t fijn dwaesheyd, en fit met de band in 't haer.

PERSONAGIEN.
PILIBERT,
WEERH AEN,
LAURETTE,
BELI,
COENRAED,
HAR MEN,
V O L K I E R.

GEDEON,

]

een oud vryer.

Fiiiberts knecht,

een jonge vryfter.

meyt van Laurette.

twee bravers.

vader van Laurette.

een jong vryer.

O n D
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^

Fol: 157

O U D-M A L
Ofte

BOERTIGE COMOEDIF
Van

S' F I L I B E R T.
EERSTE HANDELING,
ElLIBERT. W E E R H A E N.

N'S^^jtft'
Tpreekwoort feyt niet te vergeefs, 't zijn ftcr-

01 K:i ke becnen die weelde konnen dragen

,

^•j in^ rl bevifid' ik nu aen mijn felven in dees mijn

oude dagen

:

Wat helpet, O fje alles watje droomt^l bebtcn
geniet ?

Als Venus eens de ooren op fteekt , fe maekt haeft , dat het
jealtemaelontfchiet,

Ik was noch onlanx geluckiger als denGrootenTurkjOfde
Koning van Marocke , (trocken.

Maer hoe ras is mijn al mijn weelde en grootgenoegen on-
6 Gy blinden bengel, kleyn Venus dertel wicht , (fchicht.

Ik was*er voorwaer te oud toe,om foo te treften met uwen
En was'er dan geen quartier voor fulke grijfe haren ?

j| En kon ik mijn oude borft dan niet ongefchent bewaren ?

tWarom
moft gy dit blakend vyernoch in defen boefem ko-

men voen
, (feerdoen.

Daer ik niet beter geweten heb, ofik wasalgelubtfonder
Ik docht nu om geen trouwen meerjaik kan met eeden ver-

klaren, Cvan jaren.
Dat ik om geen hijlicken en heb gedacht gehad in lengte

Maer
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i^t Boertige Comosite ym
Maerwatraed? dat heeft het nu al weg, gedane dingen ei

hebben geenen keer

.

Laurette heeft u vryigheydt geftoolen Filibert , en g'c

krijgfeje leven met weer.

Maer, als ik al ter deeg de faek ga overleggen ,

Wat valrer alfoo veel op mijne liefde te leggen >

Sy is noch hoer noch dief, en ik min haer in eer en deugt

;

En datje dat meent , 'k en ben noch foo oud niet , al is 't dat

men al wat veer heugt. ( in 't leven

.

Beluy zijn daromjuyft niet oud om dat fe wat lang waren

Ho ho, daer zijn van die ouwe knockers,die 't dejonge wel

in haer pap fouwen t'eten geven

Men fou 't my foo nietaenfien,maer ik heb noch al een jonk

hert in 't lijf.

Maer waer ftaet gefchreven , dat een oud man ook niet en

mag denken naer een wijf ?

Daer is Corftiaen » Krelis Franken , en Jan Oyevaers , 't zijn

ouwe , maer noch happige bafen

»

Den ouwen jan Teuniffe Bolbaken, en Joris bullebak,'t zijn

byget noch mannen als hafen

,

Doen TijsMelifle dik- bil tachtig jaer was, doen mofter de

meyt noch eens aen

,

En laet ons niet veer loopen , is'er noch korts tot grijfe lo-

ris niet eene quaye fteek gegaen ?

Dat men den ouderdom wil verfmaeyen , dat zijn maer vife

Een man is'er noch ^oet toe, foo lang als hy een veer van de

mond kan blalen.
, ^ . . r

Maer hola, 'kmoft maken, dat defen briefaen Laurette

quam ter hand,
r, i j» /i j

Waer uytfy voor eerft fal merken mijn uytftekend verftaml.

En als fv dan mijnen rijkdom daer eens gaet nevens voegen.

'kEn twijffel niet, ofhet een en 't ander fal haer wel genoe-

Mijn dfeliaer hou. Wcerh. Mijn Hccs. lihh Gy moet,

ftrax naer Laurette gaen.
^^^^^
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i

Sr. T I L 1 B E R r.

Weerhaen. Dat 's gang. TiUhert. Soohaenigniet,lioor

hier, blijft noch een weynig ftaen,

at fou jer doen als jcr wacrt? heer wat kenje onverRandjg

wind breken (rpreken.

Je weet wat ik feggen wil en hebt mv noch niet hoeren

Ikwertbaloorig vanjedwaefheyd. Weerhaen. Ikmaghtje
bidden baes

Watje doet en ontftelje niet, 't mochtje altemet komen te

fchiten in jeblae>s.

tihhert, Defe brief verftaje wel, die felje luffrouw Lau-
rettefelfs in handen geven,

Segt, dat ik hem in hare liefde brandende heb gefchreven»

Voegt by de leverantie een bafelos manos, of een Frans

compliment,

6nijt vry wacker wat op, want ik weet hoeje in die konft er-

varen bent.

Weerhaen. Komt het op opfnyen aen , foo verfeker ikje,

dnt het huwelijk haeft klaer is,

fWantikkanfefooftcfFeren , dat ikdikwilsfoivermeendat
het waer is.

*k Wou mijns gelijk in die materie wel eens fien in thieoÈ mijlen in 't rond :

Al feg ik het felfs , daer gaet haefl: niet een waer woort uy t

mijne mond :

Maer een leugentjcn om befte wil lbo men feyt , en is geen
fonde

:

ik falje dat klaren uyt een eekje, jc had je leven geen be-
quamer perfoon gevonden.

FiJikrt^ Hoorje wel datje me de juffrouw van mijnent
wegen wat fatfoenelijk groet,

tin ik fal ondcrtufTchen uw wederkomfte met groot ver-
langen fien te moet.

Weerhaen. Bely. LaurEtte,
En mag wel feggen dat hijlickc foo fchilijk komt als 't

kacken,

Maer
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i6© Boertige Comoedie ym
Maer laet fien eens op wat fatfoen fal ik nu dejufter aci

packen

Ik mag mijn harange hier en daer larderen meteen woor^ W*'

Frans

,

Want daer ben ik vol af ,en 't is wel de meefte mode altans.

Maer hola, ik moft al pratende het huys niet verby loopen.

Bely. Klopt daer yeraand ^ IVeerh. la, foo'tuweeern
waerdigheyd gelieft , füo doet eens open. Belyuyt^

Bely. Moriljeur wat is je gelicfte ? IVcerh. 'k Sprakjib»

jufter geeren. Bely. *k Saltei feggen wacht een oo-^
genblik.

Wcerh» Monljeur feyd fe, wat dunkje van de pry,

fpreekt foo wel Frans als ik.

Mijn heerfchap doet door mijne mond aQnu liede fijne fa- s

iutatie

,

Sich recommanderende feerin des felfs goede gratie

»

Daer nevens ootmoedig verfoekende , dat g*hem wilt hel-

pen ayt fijne tribuiatie, (^'^'
j

Want hy fweertby kruysen kras, datisby grooteconjuraTifeft f|

Dat het hem niet mogelijk en is te lijden de overgroote vt- ï

xatie, (ftigatie

Die hem wort aengedacn dooreen feke: e onverwachte in-

Och ofmijne welfprekenheyd de fulke operatie

,

Dat'er uyt jouwe mont vloeydeneen favorabele pronnn-

ciatie.

Luuretle leeft den brief.

Laureitefms ik eerft de ftraicti van ww oogen

Geften heb, is my heel tnijn vryigheyd ontogen :

Vergeeft^et my, dat ik dceffioutheyd heb befiaen,

Het toas WW fcboonheyd, die my daer toe raeyde»

Diefcboonheyd, die my nochfal duyfcnt doon doen ..

Soo 'kniet in korten t'tfdww hulp en trooH veriverx

Dies hoop ik ,
nademaeldatgy my hubtgewond ,

Datgook de geenfultz^n , die my weer maskt ,'^''P>'^^

,

En dat in *tfchoone Wfeengoeden zielfalwoc
Die miine trouwe min met ivederminfal leonen.

ik
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Sr. F I L I B E R r. I6x

7^ laenfc^'^^eengrootergoet, aïs ugenegen hert,

^ Tivee lettert uyt h mondgenafen ttlibert.

Laurette. Souwen mijn oogen wel fchenieren , ofkan ik

niet wel lefen,

Want ik en kan met geloovej dat dien ooden nar foo gek fou
wefen.

Wieis je meefter goelijkert ? Weerhaen, Ik ben deknecht
van Signeur Filibert me-vrou,

En dienvolgendeis mijn peifuon ten dinaeis dinaer van
jou.

Laurette. Loop gek loop , wat mag den overgegeven fot
beginnen.

Is je meeüer met de kop gequelt,ot hecfchy alle drie fijn vijf

finnen ?

Kan dien oude Temelaer fijn felven niet houden geruft ?

Woi t hy krevelig,büOrje weUVgt hem dat hy eenen befem-
ftokkuft.

Wat gaetdendreumelaerover.dat hy hem derf verkloeken^
Om een jonge meyt, als ik ben voor hem ten huwelijk te

verfoeken?

Hy heeft wel wand tot het fchip , fou 'k meenen fijn gat
ftaet'er welnaer.

Hoort hier gortige commiflaris brengt me geen briven meer
viandien ouden preutelaer,

Ofje krijgt voor port een voet in 't gat en de huytdicht vol
fl-igcn. .

Weerhaen.. Be.taelje het brief loon foo, foo mag hy fijn

briven fcivertiragen.

'k Wed ik geen fcHrijvens aen haer meer en behandig,neen
bygurt.m kHadliver, dathyder op een ander tijd frank opfettenals
dubbeldport.

^^la wel ik mag nu eens naer mijnen baes gnen , en brengen
Hp defeaengename marei,,W ïn doen hem een mondeling verhael van fijn fchriftelijk we-

p ^ dervaren.
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i6z Boertige ComosdieyAn

F I L I u'^ik ii T. W t èV h a e n.

Watoftefeggenfaldenkik? foo fy ter deeg op mijn vloé-

ycnde liijl l-jt, ( nig Tal llaen veifet.

Soo geloofik, datfe over mijn welfprckentheyd niet wey-

De jc^ngekael baerdcn mogen almee leggen fchrijvenen

vnjven, (klijven.

Maer 't is maer wisje wasje en daerom en kant ook met be-

Wack u van foo eenen kop, daer IteeKt wat anders in,

Maer mijnen dienaer Weerhaer. blijft my al wat te lang uyt

naêrm»jne fi«.

Moogelijk fal'tdronke bloeyken fijnboden-broot ergens

iJtten verdrir:ken.

Wcerhaen. Dat heeft hy niet qualijk geraden , hoe Willen

hem die portpenningen in d' oore khnken.

Vmert. Welwatdochjeraf, hadhaer niet een grooté

blvtfchap omvat?
WetYhatn. Ja al éveleëns of U biiyknij of den dullert

tand-fweer had.

r,hbert. Ik weet weldatf.; datelijk haer genegentheyd

tot mywaerts'èriSk nijgen. rr ^

Wierhaen. lahadje voorjevaergekoiHeiiCnaerlele_);je

hadjetiioerkonnèh^vijgen ^ ^ . . ,

BhbJ. *t Is fuiken aerdigen diertje fe heeft haer loop-

jes op een prik.

IVecrhaen. Met onwillige honden ift quaet hafe vangen,je

felter een blauwtje loopen, dat feg ik.

ïilihtrt. Wie en fou hem ook niet vergapen, aen luUe

doorploegde broeken. ,

IVecrhacn. Je meugter wel van roemen, je fchrii-ten wor-

den tot fchfurens toe getrockcn.

F^lihrt. Ik doe dat ik wil,als ik de pen eens trek van ach-

WcTrhairh\ fchreefje datje befukt wiei t , je klopt voor

een doofmar;s door, ri
lebriefje heeft grooteoperatiegedaen.morgenfalmenon.

dertrouwen.

1
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Sr. P r L I B E R T, 165

Naer ik die Juffer aen fie,foo lietfer liver hangenjeerfenaïn

foo eenen ouwen.
Filihru Wat kreegje voorje brengen aparentelijk aJ een

dicke vette duyt,

Je moet haer eer niet ftelen,ik ken haer liberaelheyd/preekt

. I echt uyt.

IVeerhaen. Datfe nietgifig en was , bleek daer uyt , datfc

de brief fcbeurde, en de ftucken gink weg fmacken,

Daerfe, indienfe nauw lïendewas geweeft , eeii halve week
fchoon me had konnen kackeo.

Van drink-geld praten, hoor eei.s baes , 'k foujc raeyen dat

opeen ander maal
Geen brieven meer btltekfen, want ryf. >ure voort fenden

voor algarben na de kuft van poi tugael.

Tilibóri. Wat faegje evenwel van den brief i En paft men
niet tejocken.

Wcerhaen. Dat hy korts naer de leóture veranderden in

een fnceuw buy van parnpire vloeken.

FiJibert. Weg weg : om kort te maken,wat waseygent-
lijk haerbe fluyt,

Weerhaen. Bruyd heen feyfe , en foo je weer komt, foo
krijghje hondertftockcn opjehuyt.

ilihert. Ba hola dat ging grof, daerfouwenjonge melk-
muylen lich al .Aen ftooten,

aer ik en mijns gelijk, diè weten wel datter de meysjens
. niet geern foo ten eerften ontblooten.

Lichtveeidigheyt van de vrouwen en w.Tsby my nooytniet
bemind. (hebnenbefind.

u fwecr ik , dat ik van nu aen haer noch eens fno feer fal

y toond inder waerheid Laprette , dat gy niet en bent van
die lichte kooyen.

Die anders niet en doen, als haer voor de gaende en komen-
deman op tetooyen, ^net

mym " ^P^^-n dan. de eerft die komt, kip ik hebje , hael over het
' Soo dat de luy al gevange zijn : en hebben norhquahjk een

voetirihuys gefet,
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104 Boertige Comtjedie yan

feker, Benje van dien aerd, foo fouje recht mijne flag wc- i.

fen, (raertarntevreefen,

Want indien ikeen vandiewulpfedingeraenfloeg.danfou- <

Datik inde plaets van figneur Filiberc Ibu worden monfeur
Gornaer, (een nicuwe-jaer,

Dat is, datfe men een paer ofle pluymen fou fchfnicen tot

Enjekend wel denken dat mcdat nic^tal te welen fou ge-

lijken, (en fal befwijken,

Daeiom fweer ik met eenen duren eed d it ik Liurette noit

Maer het fal hii ft etens t!jd wefen , kom laeto is naér huys

toegaen,
Weerhaitt. Als oud-mal begind te fcheuren foo en ifler

ook geen ftoppen meer aen.

2. HANDELING.
FiLiBERT. Weerhaen. Laurette. Coenraed.

SOut niet waer zijn meenje, ked dier ik fweertje hy finte

Celi.

Filibert. Ie bend foo van pas te gclooven >
je feggen is al-

tijd geen euangeli,

Meenje evenwel , datter geen h^ut aen wefcn fal , utVe fal

h'er komen voorby.

Weerhasn. Ik weet niet waerjy aen twijfF Id.je weet im-

mers wel datik geenlrugenachtig w jF-m y.y.

Ik ben verf:fkertd:.tfe op defe tijd hier verh\ komen.

Fihbert Ia wel foo*t niet waer is, foo meugje van de t

duivel droomen,
Weerhaen, Gaet hier m:ier wat w^iidelen, je feid haer wel

hneft werden gewaer,

Fthhrt. Dujeecns dieftraetwat in ginkt, enkeekter

eens naer,

Maer alsje fe verneemt fo moflje me met een vaerd komen
waerfchouwer.

iVeerhaen Ik ga heoen, en ik fal een wacker oog in 't

zeyl houwer.
'

Hlihert.
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FiJibert. 't Is fuiken olickerr, hy is de duy ve! felfte flim,

Me dunkt ik lic hem al weer na me toe komen loopen al*

eenfchim, (garen»

Maer laet ik mijn vijffinnen nu wat gaenby malkander ver-

VVant ik meenje dat met een Ciceronife eloquentie te kla-

ren, (gevente verftaen.

Letter eens op met wat een aerdigheid ik mijne liefde fal

,Daer komt hy. Weerhaen. Setje trony in de ploy.

FiJtbert. Bygetdaer komtfeaep.

LaufHoQ ftaet het hemels blau befaeid metgulde fterré,

Al is de weg vry lang noch fchijnt het my niet verre.

Fiïib. Godin die weer in my hebt nieuwe vlam verwekt

Die d' as mijns (>uderdoms had overlang bedekt,

Gy hebt in my wcmm de groene luft herboren,

oe wel de liefde hier was over lang bevroren,

fift u dinaer aen , hy bier u aen fijn trouw :

Neemt gy hem tot u man , hy neemt u tot lïjn vrouw :

Soo ras en toont gy niet tot hem re fijn genegen.

Of 't geit vloeyt in uw fchoot gelijk een gulden regen.

Laur» Wjfc fatfoen is djt.dat men ymand fo in lijn woor-
den valt , fegt ouden druvp vink.

Weerh. Hy heefr'er wackeraf , dat kan ikje verfekeren,

y get het gater foo klink klink, (gelooven.

[*tge]rdat*er in fijn huys is , datenfoumen niet konnen
oort het ook nimand , die ons de keel af fnijt. om den aep

te rooven.

y heeft niet veel meer, als een miljoen aen c jntanten, be-

halven dat hy noch te buyten ftaet

fou *t hem we' foo niet aeren lou 't liem we' loo niet aenfien, om dat hy juyft loc

uytwendig riet gekleet en gaer.

Maer gifteren heeft hy noch een tonnetjen aen den groeten

Tarter verlchoten, ( willen begroeten.

Dan *twaer maer hoygedorflèn, dat ik fijn middelen fou

FH. Ik fal jou meeftres maken van al mijn landen zant,

Weer.H^ heeft van ditjaer noch drie hondert acht-en-fe-

ventig mergen en een halfmet Bogaert geplant,

L ) £n
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En dan heeft hy noch ontrent weynig minder voorfijtiey-

genprovifie laten hoyen,

Datfijnlanden achter malkander lagen , tut tut fe ftrektec

van hier tot de bergen van Savoyen.

Hy paft foo veel op een hofftee wech te geven,aU een boet

op een fcheet.

Viltb^rt Jefek gedient worden , akeen princes, en jeleli

alle daeg in je fulp gaen gekleet»

J ajefeVt ftrax de helft liebben , v:^n al mijn meubelen, rente,

briven^ en huvfen.

Wmht^ent, Ie vetgeet de Amaraude , Saffiren, Robijnen

Oiamaïjten, 'k fou feggen als farken , maer om met t( |^
ligen,ft'io groot als plavujifen. J^H

Ik weet wel fe fauje van felfs naer loopen , dat fe maec eem

je fchatten fag, r »

Want het blinkt tot onfent van *t gefteente . dat mer to we

Kan fien by nacht als by dag.

tdtbiri. Daihad»khaeft vergeten, ik fal ook ftrax nae.

detrouwni'jtjedeelen,

Alle mijne gereede penningen , als mede alle lyijoe juwee-

Uunm. Ik weet voorwaer niet wie de wijften is van de-

febey,
(leutert de key

Want den eenen is vry met de kop gequelt , en den anderei

ftlibert. 't Geen dat ik feg , dat meen ik , wy komen hie.

niet om te mallen.

Wcerhaen. Ie hangt een tourpeerlen boven t lK)attlo(

groot ab kaetsballen.
, , •

Wathoefik'erom te ligen, ik fal'tniet feggen, als tnie

Daer fitten tot ons rechtevoort noch acht oftien klerken ei

fchriivenaen den inventaris,

Diehv dau van meening is uwer lide te ftellen ter bind

Slaet hem de koop toe feg ik ,
je krijgtje leven geen nobeJ

Z.4«r Watrijdtmen defen drasbroek, 'kfeg foojetn

weer begiiirt acn te raken, ^ ^
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Datikjeeen paer fouffletten fal geven voor je winderige

kaken,

Wat quelt ray defen hoddebek, defc giet-leugei> ,
fegt eens

roffiaen, ( deiit randen aen.

Wieraedjouenjegekkemeefterfoo ftout, datje mijn dus

Zijn 't niet twee moeye vogels ?fe Touwen bequaem wefcn

ommethaer beyen (en voorkreyen

Voor moolicken inde boomen gefetteworden voor exters

ÏWas'er ftinkender rog in zee, hy fou my komen aen boort.

Weer. Is *t mogelijk juffer , y kant wefe foo latct wefen,

ttaet ons noch een woort.

L»ur. Het fal nochfchoonder komen denk ik, wat Tullen

deTe ezels noch beginnen

Haddaer knabbelt op dat mont-ftuk en vergaertje yle fin-

nen. Laureite binnen.

Weer» Daer Talje de duy vel over halen , die k huye mor-
~ gen dreet,

Watbruime dat vcrkê ó blommerherten was dat een Tmeet?

Se kortme by men üterna haer leven niet beter raken,

*k En beb geen tanden te veel moer
, je behoeft Te me Too

niet los te maken.

Y live baes kijk e reys , en ftaet mijn neus niet krom,

De Goden willen geven , dat my nu nimant tegen en kom,
Daer ik mijn gramithap op losbreek , en op uyt ga (toiten,

Wanthyenfüu mijn handen niet ortgaen, cfikTeubem
eerft een voet korten.

tilib. Ey live bedaerdje wat,en ift mogelijk Too Tet dees

quaedheyd wat uytje fin.

Weer. Ik ben te Teer geaffronteert, en als goey luy quaet

worden dan hebben Te de duy vel in : (geten :

So los voorde kop te vloyen, dat kan ik mijn leven niet ver-

\ De kop ftaet me Too los,'k Tou rechtevocrt veelliever vech-

Itcn als eten. ( bloed gekoft.

,
ïilib. Steek op. Weer. 'k En fteek niet op of 't heeft cerft

?^Komt*er ftrax den eenen onverlset , of den anderen , Too

|f| wordewe bey wat afgeroft.

fM Weer, 'k En kan men niet bedaren , voor dat ik ermen en

beenen daer heen beb fien vallen L4 E»
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ï68 Boertige Comcedie ym
En een deel bollen daer heen rollen , aleveleens, als kaets-;

' ballen: fmijntnlaft.
Och dat ik nou in 't hacken en houwen eens mocht boeten

Filib. My dunkt ik hoor daer ymand, 'knaagje bidden
huudjedüch geruft.

Weer Ten fcheeltme niet, wie wil Coen. Wat valt

hier veel te fchrappen

,

Luft je wat te vechten, kum hier is ook kleyn bier te tappen

;

Weer. Wat broftme dien vent, foo los te trecken van

leer

!

fiJib. Och ik fey het je wel van te voeren, warom niaek*

teje foo veel gebeer ;

Nou hebbewe ons gat nietqualijkgefchrapt, wehebben
onfen rechten man gevonden,

j
Naer ik dit fpel aenlieXoo en is hier anders niet te verwach-

ten, als het lijf vol wonden.
Coen. Ik weet niet wat men hout, dat ikjenieten ver-

moord alle bey, (fchijt in de fchey.

Flux fegik wind gat fteek men dien degen op, of den hond
Fihb. Steek op, ey live fteek op.ofwy fuUentonsbey be-

klagen.

Weer. Als jyt me belaft foo moet ik'ct wel doen,

l^ihb. Die keerel fouwer niet na vragen >

Darom foo wachtje doch van een onhebbelijk woord

,

Want de vent, alsje wel üet, is telijdige verftoort.

't Sal bc ft zijn , dat we ons deur packen , hy heeft de gram-
fchap metheele emmers ingcfwolgen.

Weer. Ey get vogel hoewouikje aenje vodden fitten

,

dat ik mijn meefter niet moft volgen.

Coen. Hoor hier Weerhaen een Woord. Weer, Neen
ik vertrouwje niet vrund.

Coen. £cn man een man, een woord een woord, 'kver*

klaerje 't is op j^* niet gemunt.
Segt men eens is den ouden fchijtebroek al wech.

Weer. 'k En fal niet metje fpreken

,

Ofje feit men eet ft dat eyutje ftael weer in de fchey fteken,

'k Mag
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'k Mag dat geflicker in mijn ocgen niet lyen. Coen.\^éi
JÈ had daer dan.

IMÉ» Weer. Akerelemaleniente kcrel,boe gingje daerfoo uyt-

linnigan j» (de lippen :

iL ' Mijnen ouden Baes heeft de koorts op 'c lijf» en dedood op

Je nioft foo niet te werk gien , ófde ziel fou hem wel ont-

flippen.

Coen, W at fchoi te jou, datje foo de gecke Maey fpeeldc.

Weer. 'k Was uytfinnig dooreen klink

Die ik daer foo datelijk van die befukte jufrer Laurette ont-

fink : (fiitfoen watmakeleig,,

Ik wou voorden baes ( gelijk ik fchuldig ben) foo op mijn

Enfy gaf mijneen klap dat't kraekten , had daer fey fe.diat

*s voor je kakelen : (of vallen fou.

Vfffé 't Vyer fprong uyt mijn oogen , cn ik wift niet ofik ftaen ,

Coen. Nou nou je moét*er al wat af verdragen, ofhct
ff^ noch eens wiert je meefters vrouw.

Weer. Sijn vrouw? maer te grijpen, hy falder fijn neus
wel afvegen. (degen.

Ik hebbet die juffer al afgefien , 't en fal nietzijn met dien
Coen. Wat anders gepraet , datje fin in haer meyt hebt,

heb ik ai met een hrdf oog af gefien.
Weer. Hebtjet uyt ©en boekje gelefen, of verftaeyc de

toverkoijft miflchien ?

Coen, Watfouje feggen vaer, dat ik eens wift te maken.
Datjy in korten tijd kont aen die meyt geraken. (hand.

Weerh. Mecnjet ? Coen. Meene , keddaer» dner is mijn
Weerh. Flus fnegjeruyt, als een bullebak , ennoubenje

de braefrte kerel van 't land.

i^HMf Coen. Kom ga jy eens mee , we fullen buyten jou fcli'a

een pintjen aen gaen leggen

,

En daer fal ikje dan onfen ganfchen aenflag gaen feggen.

Weerhaen. Cobnraed. Bely.
Hoequamen fe foo ras uyt mijn geficht.daer ik foo ncernig

^ heb rontom geloert

W L 5 Het
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170 Boertige Commdie '\>m

Het is al eveleens of'er de duvelvan*t kakhuys had gevoert

Ik liep door de bier fteeg , en ik fnapten den hoek om verb]'

detweefluyfen

,

En foo voort het Boter-braggetjen over verby de weerd ii

,

de drie vleer-muyfen

»

Ik vraegde man en maeg , al wie me tegen quam fprak ik an

En doen wiert me gefey t , datfe ftónden en praten voor dojj|

blauw fatijne bier-kan

,

Hem na fpeelden ik, en ik fnapten de vis-merkt over, néem i

dien briefmee ripen de vis-pryen.

Y live kijk en reys feyen fe , waer of Weerhaen foo winde-

rig na toe raag tyen ?

Ik liet haer praten , en ik faggelden al weer aen voort

,

Maer doe begonnen dejongens te roepen, de vent hettei

een vermoort.

Verfeker feyen de luy heeft hy eene neerlag bedreven

,

Datliegje niet docht ik , al kentjet wel , \ is me wel gebeur

van fijn leven.

Eyndelijk uyt vrees van *t rappaelje te krijgen aen men gat

Soo begoft ik me weer te begeven op mijnen gewoonlij

kentrat. (tefpreken,

Maer wat raed , ik dien Bely en Coenraed wel nootfakelijk

Daer zijn fe beyegaer,wat heb ik kijkens na jouluy gekeken

Ik heb geloopen als eencn fchijtenden !iond de heelcftac

op en neer.

Goeru En wy van gelijken , hier fage we je , en daer vei

•

lore we je weer.

hsly. Hoe gaet'et hebje al eens van de fake met den ou

wen gefproken.

^ttiukHeb hem foo braef als ik mag met leugens de oogen uyi t

geftoken, (doec

]e fout niet konne geloooven , hoeaeidig datikdiedmger

Co&n. Wanneer fal 't nengaen ? Wecrh. 'k En kan hem

niet bouwen hy wüdermett^-f^rftennatoe.

Cocn, Hoe eer hoe hver, laet ons het yfer fmeden terwijl

het heet is.
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m^r/;. Wel ikbengemaekc, foigt gyliedan, dat alle

dingen gereet is. ( ons deur waert.

Bely En je moft pafien , datje precijs ten een uer voor

fVar. W el aen't is foogefeyt, elk paft dat hy fijn dingen

ter deeg klaert.

FlLlBERT. WeERHAEN.
1- S 't waer datje fegt,of foekje met me een yle hoop te ver-

1 blyen? (lange tyen,

JVeerh. Je bent degeluckigfteman , dider geleeft heeft in

Wantje feit van defen nacht noch flapen in je hefserm.

Filih. Soo 't wel uy t valt, keddacr ik falje eens nobel vul-

len dien derm. (f^"

Maery live fegt men eers, boe hebjefe noch konnenbcko-

Daerfe mijn briven nietaenfien wou , en mijn woorden met

hooren. ( wei elt bent.

Ik moet bekennen, datje.waerachtig een kerel van de ander

fVeerhaen Ik fie wel datje de ouwe fpreekwoordcn niet

al te welen kent.

Winlerf: nachten y

Vrowwen gedachten ,

Hulding der Heeren ,

Dit zijn drie dingen die licht verkeeren.

Filih. Maer kom fegt men eens hoe hebjedefefaek^dus

beleyt. (welby demeyt,

merh. Dat fal ikje feggen ,
je moet weten ik ftaal heel

Die fetten ik de faek eens louter op haer confcientie :

'kW eet fey ik, datje by je joffer bebtfeer fecrete audiëntie.

Dat en dat moet je voor men doen, waer van ik haer dee

een geheel vertoog : ( <^g»

't Isje altemaïjl foo ongeweygert feyfe , als een vuylt m je

Hoor eens fey 'kfoo, kenjemaken, dat mijn meefterjou

jufFers affexie kan geniten . (jou overfchiten.

Ik en kanje niec vee! fc-ggen , maer daer fal cene goey e voor

Spreekje de woorde feyfe , foo ik daer op mogen vaft gaen

:

Soo vaft als een muer fey ik werora,fpreekt*er my voor aen.

En
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En gifteren achtermiddag in de fchenier-avond foo cjuamfe

me tegen (gekregen— ~ - —^ p ^ ^ O
Hoegiet'et al met de feve faken fey ik , hebje al een luchje

'kH^i^ber goeycmoettoefey fe, ja ikhebbetal ree foo ver

gebrocht» (rocht.

Dat fe al begint te waggelen , en al in twijfFeling is ge-

Je bent een me'yt, ali eca Rruytfey ik weer , maerjemoet

daer in continueren,

Laetmijn metdefmertbegaen fey fe, en van daeg komt fe

men onverflens aborderen. (als hy wi',

KlaerisKees , Weerh^enfeyfe , laetje meefternu komen

Als ik haer foo boorde fpreken, foo docht me dat ik van

blijdfchap van mijn felven vil«

Met dat de klok een fl iet , f >o felje maken voor ons deur te

wefen fey fe, en dan felje eens hoeften,

Endanfalikde venfters open doen , een mand neerlaten,

jou meefter op halen , en brengen hero by onfejuffer

te rosften.

tilih, Ikfpring fchier uyt mijn fchoenen foo uyt gelaten

ben ik in de vreugd, (d fe deugd.

Al leefden ik noch honderdjaer ik en konje niet vergelden

O WeerhienWeerhaen,wat fal ik noch een man vanje maké

W^«r^ri&. Daer fellewe daer naer van fpreken, laetonsnu

maer fien tegen denbeftemden tijd klaer te raken.

3. HANDELING.
Fll-IBKRT. WeERHAeN- COENfRAED. HaRMEK. BeLY.

OKonihgin van alle nachten weerdig vanjupijn enalde

godetefijnbenijt

!

•kEn kan *tje niet feggen mijn dnnkt dat mijn ziel op eene

kordewagen rijt

Wurh. Het valtons louter mee dat de fterren nietal te

helder en lichten,

Vilth. Soogóedfilibertsis Venus. darom falikkerook

een autaer voor laten oprechten.
Wcerh,
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Wcerh Maerbenje ook wel verfien van duymkruyt, dat

isfpetie in mariibus

^^<ï/|Want ikfouniet geei en fien» dat wc fouwenftaen kijken

als twee hoi.üFotten flus

Je molt bylo met je by hebbende penningen de beloofde
honorable veieering komen begiooten ,

I'

f Of fe fouwen ons als twee vakgebonden wederom ten huy-

l^'l
fcn uyt ftooten.

« I Tihb. B.ecktje hoofd niet, 'k heb foo wel geforgt, dat

dar» niet aen en fch( rt.

Wcerh. *t Kon met meer reputatie gefchiden , dat'er over
fchiet, als dat*er komt te kort.

liiib. 'k Sal maken dat alle ding Wel is , en mijne libeiali-

teyt genoeg laten blijken.

Weerh, Je moet weten, ik fou niet geeten hebben dat we
Husalskouflèn voorfcheermeflen fouwen ftaen kijken.

Hier zijn wc by het huys. tihb. D.^t's een bylo*ti&een,

y ras een reys gehemt.
Weer. Ik lie'tlieele toutje noch aen flucken , foojedien

blii den y vér nièt betemt. (ger van haer dureo.

Tilib. Y live hemt. Hoeft eens feg ik , 'k en k.-^n niet lan-i

Weerb. Ja wel wilje niet fwijgen, foo feljet heele fpel

verhoetélen met je malle kuren.

Filib. Segt maer hoe je*t verftaet ik fal fwijgenalsfen
vermoorde mby^f. (inhetbliys.

Weerh. Alles gatt rwer wens , ik en hnorgeen gcwagb
fi/ib. O Weerhaen ƒ 'k kan je niet feggen hoe vinnigCa-»

pido in roe begint te werker. :

lV(Qrh. Ja ja*,tis metjou veel gtfchreeuws en luttelwol
' fey de duy vèl en h} fchoor een verken.

FiJib. Vergeeft het my foo ik my door een amoureoleo
iver vergrijp. (lichtelijk in de pijp.

1 Je weet wel als oud fmeer lang in vlam ftaet foo brant het

Een oud mans vrergt én de meeitfefon feyt men immers di-

nen tijdelijk waergenomen> (^de venfter coe komen.
Weerh. O blommérhertén alles is fiat.ik hoor Bely al naer

ïi:lyf;gt van binnen. Ben jyt Weerhaeni» Weerh
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Wesrh, laek, gaettetaen •>

hdy. Is'theeifchapdaer >

Weerh. laras mack klaer.

htly. Waer is je Heer ?

Weerh. Hier laet maer neer.

t^ly- Al met gemak.

filih. Sak martjefak. \
Nou en ontbreekt men niet anders als voor een korten tijd

te hebben lupitei s macht

O elekaerten wat fou ikje gaen maken eenen langen Au-
phitruüos nacht.

Hael op mijn hve Beh , hael op. Weerh, Maer als jy bo-

ven waerd , dan moftje niet met me gecken.

f'tUh. Daer is mijn hand , 'k en fal foo ras niet boven we-

fen ofwc fellenje ook optrekken.

Weerh. Nu wacker dan h iel op. ^dy. Hy kon niet

fwaerder wegen , al hadhy lood in 't gat.

Weerh. En jy trekt by g.t evel eens ofje van daegniet

gegeten en badt.

Coettraedroeptvan binisen.

KomjeHarmen, waer blijfje. Bdy. Wat hoor ik voor

, reboulje?

Weerh. Sluytdevènfterfoonaalsjekend, wantnaerik

hoor , foo ift de Patronlje.

Bely. Ik fal de vcnfters wat aen fetten. tiltb. Maer datje

men immers niet en vergeet, (fweet.

Ik^n ben niet bang, maer aen yderhaer hangt een dj uppcl

COENRAET Har ME.

Coenr. In twintig jaer was de ftadnoytfoo volftraet-

fchendersendiven.

•kSoumeeneD,dat dat eenen hsppige vogel was, diewe

gifter avond een arm van *t lijf hiven.

Hjr. We fullender nu wel fchrik onder brengen nu wede.

laft hebben van den officier,

Datwe twee-drie-maelop eenplaets mogen kloppen , en

met fcherp geven vyer. Coenr.

5r.
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• Cör«r. 'k Heb daer een mufquetton met drie vier dofijn

lüopers gelajen, daer kan ikfe füO mee larderen

fDatfe met eene fcheut niet anders als vergiet-teften en

fchuym-fpanen en reprefenteren.

|, Har. Wat duyvel fou men foo laeyen /t is om hutfpotte

maken van een mens.

Coe»r. la daer vraeg ik veel naer , ik lappet haer Hechts

door i e pens.

Har. Maer Coenraed hebje niet een Orientaeltje m€
dunkt ik lou wel eens ftoppen.

Coenr. 'k Heb wel toebak niaer geen pijpen , willewe tot

::chte Stijn eensaen kloppen.

Har. Befime die lakens eens. Coenr. Ho, ho.algefien,

een boer met een piek.

f/ü*. Och daer mee krijg ik een half honderd kogelsin

mijn gat, och ik word wervel-liek.

Har. Nou hebbewe tobak en pijpen, maer aen 't vyer fait

ons ontbreken.

Cosn r. Wel dewijl datter nimant is , die wy 't ayt de oo-

gen konnen flaen , foo laet ons in de kortegaerd eeng

aen gaen fteken. (verby.

filib. Bdi , Beli , Bcli , och komt doch , die mactszijn al

lOch blijfik hier langer » foo fterfik noch van de poplecy.

Volkier roept van bmnen.

Wel wat hoor ik daer noth voor gcraes, talmen den beelen

nacht op blijven r»

Bili. OchFilibert/ nhhert. Och Beli.'

Belt. H oorjc mijn meefter wel kijvend •

Volkier. W el Beli hoor ikje daer noch , flucx feg ik, datje

me ftraks te bedde gaet,

;n dat ikje iiiet meer eu hooi . R Verfoek vriende-

lijk , datje men eerft néér lact. (meer genaken.,

itf/f. Och Filibert , wat raed ? 'k en derfde venfters niet

n noch veel minder op of toe doen , want mijn meefter

fou het hooren kraken.

Filih. Y helpt men ^erft om laeg. Bcli. Waerje daer,

'dan vraegden ikker niet na. Volkisr

.
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Volkier. Wei felje te bedde gaen Bely^of wilje hebben

ik eei ri eens opfta ? (moet laten hang

Bely. Och Fiiibfit't is me van herten leet.dat ikje daer foei

Maer) live roept Weerhaencoe, liy falje wel een leer lan-^

gen, (ngheyd uytxie weeg
,

j

En alsjy maer weer beneden bent, foo is demecftefwa-

Ik faldande mand flus wel eens binnen fien te krijgen met

een veeg, C geven?

Goeden nacht Filibert Filib. Och Bely wilje me nou be-

In grooter angft en vrees , en was ik noy t van al mijn leven.

OchW eerhaen , waer benje ,
konje me nou helpen hier van

daen. Craed,of ik moft om een leer gaen.

. Weetb. Dewijl datje nietvligen en kent, foo ifler geen.

Iiltb. Gaet niet maer loopt,och of ikje een paer vleugels

koftwenfchen, Crouwe menfchen.

Want ik ben foo lijdige bang voor het weer komen van die

OchWeerhaen.datje eens wilhhoefcer dat ik ben verveerd/

Wcerh, Wat noot hebjy,je Hacht Mahomet.je hangt tuf-

fchen hemelen eerd : (niet qualijk gelijken.

Naer ik fien kan foo foujcUyl fpiegel in den B . e-koi fdaer

filib. Och luCljou mjchtefpottcn , daer ik van vreefe by

naer befwijke * (overtollig woord >

Wecrb. Selje me nou van je leven weer geven ee

fiUb. O neen ik mijn alderliefileWeerhaentjepakrjedoch

voort.

Wetrb. Heugthetje noch wel , doen ik leftmael dronken

was datje <i^x\ quaedheyd fchier opje tanden knarften.

Yihb. 'k En faljemen leven met meer bektj venaal dronk-

je' datje ileluyflen op de kop aen ftucken barften.

Weerb. Noufou'twel monfeur Weerhaen weien , maer

foo dra en fou men niet beneden ftaen

,

Ofjy honsfot, jy dronken beeft^ dat fou al weer den ouwen

gang gaen. ( naer't hood fmijten.

Tihb. Gaet doch,'k en felje mijn leven geen honsfot meer

Wei'th. Wel ik fal mijn beft gaen loopen , nou is hy foo

bane:, datbv fichwel fou befchijten.
^ Sict
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' Siet foo loop ik henen, om te gaen halen een leer,

Och baes den baers die is vergalt , daer komen debullebac*
ken al weer.

Kruyptdochirijefchelpen, datfeje nieten komen te ont-
decken, ("metgeckcn.

Want kregenfeje in haer kliiyven,rcn foutvender bylo niet
l:Ik m; ggaen lïen om een goec henen komen.

ïi 'ibert. Ik fttrf van ongenucht.
Weerhaen. Pots hondert fl 'ppremcDrcn duyk onder; en

mael^t geen meer gei ucht.

Coenraet. Dat je dat meent ik en heb geen leggende ren-
ten, hoe duy vel fuu ik'et maken ?

l ik moetfinantiefoecken mnet, wil ik aen de koft geraken.
Eergifteren avond foo klopten ik eens aen tot dekockel-

weerd, (peerd.
'k Sctu meenen dat*er pf»llen en fnollen waren, ja hoeren als

'k Sou dit füorje fey 'k foo wel lichtelijk voor me mee fnap-

fc^ pen,

Dat felje wel laten ouwe kennis fey de kockel-weerd, *k fcl-

PR je li ver een paertje laten tappen

E Ie weet wel , feyd'hy , hoe flecht dat het met de neering
K loopt al'tans :

Als men niet een vloerduyfen hielt, een eerlijk man ftierf

wel van honger bykans. (melk broeken,
'ly feit de quaedfte niet wefen , en ik felje eens weer vet inje
'k Hebber feyd' hy een op til

,
dieje wacker haeft eens weer

fal op doeken : (de tes

:

[eugetjenoch wel hoe dat je dien advocaetleftmael lubden
Harmcn. Kreegjer wacker af, jaje > Cosnr. 't Was legtfe

men daer een Rijxdaclder of t es.

Harmen. Je mochtde Duy vel ? Coen. Ja hy moft*eriioch
anders haar laten.

^Voortfey'kjemoetmee, y neen feydy, en hy langde roe
noch een pacrducaten.

Havmen. Maer alsje fulke dingen doet> en geefje dat den
üHicier niet aen >

M Cosnr.
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Coenr. SjOU»ik alle dingen aen brengen, wel dat fou men''

fchopijflaen. (moeyen,
Met diergelijke beufelingen moet men geen officiren

Want fulke fcbaepket» Touwende keelafraken en voor ons
dopdbioeycn.

Har. Maer, lout a| evenwclwaer rijn,dac'er van den voor-

fchieve kockel-weerd is gcfeet»

Dat hy t' Antwerpen voorlede jaer iljn derde brant-merk

geprofpereertheet

;

Cocn. Hooi t Harmen wy zijp^ook noch niet begraven: Je

behoqfjtem.datfoo fcherp niet toe te bijten.

Ear.SVp huyfvrouw, naenk hoqr, heeft*er ook een

paertje. Coen, Wel foo en hoeven fet malkander niet

tè verwijten.

Hy is die hy is , 't is een goed flocker , en ik heb mijn reden

dat ik, voor hem fpreek,

'tls een van mijn befte hoonig-bikes,ik hebber doorgaens

den vryen hou en fteck, (moet hijgen,

licdrinkcr mijn felven dik foo rond , dat ik naer mijn adem
Har. Ja hy en fal hi^r al mee geen hondiprd jaer blijven, of

hy fal wat op fijn rokje krijgen.

Coen. Maer Harmen watkraekje quaye noten ! Har.V^^cx

duyvel is dat voorden mand r (ranr.

Da^ *s geen haven om verby te zey Icn, die dient eens aenge-

Har. Soodereenen diefin is, die moet ik in honderd duy-

fend ftucken kappen.

Coen. Dat was te veel moeytens ,maer lact ik'er een half .

honderd kogels door lappen. (ftig geefeens vuyr.

Elar. Wel dat,ma^jk wel lyen, hebjedaer luft toe, t'fa lu-

Filib Ik niet , y neemt de leve gulden , fchiet niet , y is*er

quartier ?- (gen verholen.

H^r.Het hg my op de Icen.dattcr eeiien dief in molt leg-

l'thb.O manneikben onfchuldig, 'k en heb mijn levende

goey luy niet ontftoolen.

Coert. Wat laet ikeens aforanden. f'ilib^ Yneen, y lif

e

neen,ochik maekme fchier vuyl.

Har.
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'jtk. Hout op , wat wilje je kruyt leggen Vérfchiten aen

fooeenen ftink-uyi.

'tfipir.' 'tis maer om eene fcheuttedoen. F/7/^, Och
wiltu doch bedaren.

Bar. Want een hand vol bloed en kanje ook niet helpen,

wilt den bloed 't leven fparen,

beter datmen kefijn meetter Hans , daer noch een fluy-

i ver aen verdient. Chem het leven verlient.

Coen. Wel Harmen om datjyder foo voor fpreefct, foo is

; Vfaer hy moet uyt de mand , ga jy eens tot magre Joris een

leer halen. (betalen.
* fihlr. Y ja neemt die mocyten, ik Tdldcrje geerenvoor

Cocft. Maei legt men eens hoe benje daer gciackt gy ou-
wen fchavuyt *

tilib. *k En ben noch fchelm noch dief. Coen. Maer de

galg fjetje ten oogen uyt.

kmeen, begint men je eens eenen voet oftwee langer te

recken,

)at men geen kleynediveryen en fchelmflucken uyt dien

hals fal trecken ,
(fag.

X^antin langen enfagik'er geen dieder foo diefachtiguyc

Hlib. Men feyt dat c?eouweluy krimpen, maer foo als hy

praet, fouwen fenoch wél langer worden in haren

ouwen dag. (uythalén.

Coen. Kom ras fet aen deleer, datv/e den honsfot daer

<u voort her uyt , wel hoe falmen hier noch lang dralen *

vlaketmekoitfcg ik, ofiklegnog wel eensan.

f/7/A.Y praet doch van geen fchiten,ik haefl:Tnen immers

ibo veel , als ik kan. («Jende handen ?

Coen. Hebjeni-'t een tou byje.dat wem vleugelen enbin-

fi/i^. Ik bidjeo'p alle vriendfchap en brengt me doch in

geen fchanden.

; Vat of fe noch metme doen fuUen ? Coen. Dat men ge-

meenlijkmet fulke vogels dee.

ViUb. 'k Verklaerj dat ik noy t kind en dee krijten, ja ni-

mand een ftroo in de weeg lee,

M 2 Cfsn,
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Coenraet. De kerel feyt hetfelf» nu moete we 't immersa
^^j*.

gelüoven, (fen rooven Jr .

Maer wie weet waerdefen fielt van defe nacht al heeft we v

Sataftewe'min de fak , omtefien, hoe*t daerraag weferH :1

gertelt.

Siet hier leggen de moffelen, c^ocht ik 't niet wel •

Hlibcri. Het is mijn eygen geld

'

Harmett. Noemje dat noch uw eygen ,
datje eerlijke luy*

den hebt oiitdragen ?

Coenraed. Het falder wcl uyt komen als hemde heerer.

wat Icberp ondervragen.

Fiitbert. Se mogen vragen watfe willen , ik fegje noch
eens dat ik een eerlijk man zy.

Coenraet. Ie komt'er al heel wel afraekje meteen geef- •

feling en een brandmerk vry

Maer ik vrees dat hy foo veel op fijn hoorcns fal hebben,:-

dat men fal praten van opknoopen, A
Dan *tquaedft komt tijds genoeg.we mogen van fijnent we^it^

gen het beften hoopen,

Maer laetons eens vifitcren watdat'er alinditfakjejj is.

Wat duy vel fien ik, me dunkt dat ik onfen gevangen mis ?

Harmen. Ik wou datjet eens gelien had> hy guik ecrft eera

tree of ettelijk fuetjes voort kuyeren.

En doen nam hy lijn ncers in fijn erm en gink al fijn beft :

voort fchuyeren. ,i

Bely uyt. Wat dunkje vrienden , hebbewe dat fpel qualijl^V' i-^i

uytgefpeelt?

IJarmf tl. We fullen ook maken, dat beloofikje,datje niet
\

i ii t ^ cfen mis gedeelt.

Coenraet. Dan mnltewe honsfotten wefen , dat we haer

fouwen koreman rpelen, (ons virendeclcn.i

N^'en, we hebbent met ons viren befteken,en we fullent met|

IVen f acn. Ha hi ha ha ik lag dat ik me fchier bepis. ^'

Coenraet. Benje daer Weerhaen , waer of den bargen

bloed geloopen is >

Vl'eerhaen. Acn de galg denk ik , wat duivel is ons daer

aen gelegen, Nou
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Nou kom aen laet ons den buit parten , want ik fou geeren

eens vegen.

II: Beli. ]^ het falbeft wefencer we ontdekt worden, datwe

r.ns hier maken van daen,

:om willen wy denaep deylen fo lact ons hier in ons voor-

huys gaen.

4. H A N DELING.
FiLlBERT. Weer H AEN.

rK. docht in 't eerfte dat ik'et befterven fou,maer nu begint

de vrees wat te verfchiten,

laer wat duivel wat fou men malkandercn ook lbo welle-

I komhiten!
Ik fal 'tby gort niet vergeten , al leefden ik noch honderd

K poen hy van fchiten begon te praten , foo meenden ik ,
dat

pf' ikalind'ander wereld waer.
* ^iehevetoytgehoort, de vent begon van een halrhon-

derd kogels lefFens te feggen,

Ik fchrik, als ik'er om denk , men dunkt dat ik hem noch fie

aenleggen.

Jelijk twee brullende leeuwen foo gingen die keerels aen :

'k En kan den hemel niet genoeg danken,dAt ik hacr handen

èk noch ben ontgaen.

^Het quam my wonder wel te pas , dat ik noch foo rap kon

loopen,

^ Vantik vreefden niet anders als dat fe me levei dfouwen

'tvel af ftroopen.

[aer waer mag V Veerhaen wefen , ik heb hem in tw^ee da-

S-iwf

g^" ïii^t gcfien,
' rt Is eeoen bangen bloed,hy fal van fchrik ergens fiek leggen

miflchien.

^lOffou by denk ik, noch wel gerackt wefen in bare handen.

I M 3 1^3t
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Dat fal voorfeker wefen , 'k wed hy fit vaft en pron|ct in y|c

rc banden.

Daer komt hy , wel hoe duS het hoeyken op een zy ?

Iaja al weer *t gat vol , foey defen dronken pry.

Ik heb foo veel als ik doen kan , dat ik mijn granifchap ka;

bedwingen,

Den rekel weet , in wat fwarigheyd dat ik geweeft ben ei

komt hier noch iïngen

.

Ik en hebjein twee dagen niet gefien, dronke ^uylik , wac
hebje geweeft?

Wel felje je meerter geen ^ntwoofdgeven f w^t queltmr
den dronken beeft. Cdrinker

'

Hy heeft voorfeker in'teeae mothuys of 'tandef iktet

Maer hoe komt hy aen lplint,want hy plag na 'tgek $ls cei'

koey na mofqueljiette ftinken.

Wat duy vel hy maket al te grof, ik laet hem morgen gae
en geef hem fijn loon.

Weerh. Ik heb denbruy van de duivel
,
verftaye dat we

van jou, en van mijn eygen perfoon.

tilib. G iet voort naer huys , 't is fchand' datje di}^ loop
lanxde ftraten,

Hy is foo dronken dat hy niet ftaen en kan. Wesrh. War
mag de gek al praten.

Ik dronke zijn/K en ben niet meer dronken als gy. ( vanje ly •

ïiïib. Dit fal de lefte mael wefen , dat ik defe beeftighey

Wt:erh. Seker baesjebent verflabbefeert, 'ken ben niet

befchonken.

fiJih. Neenje, maerje hebtje gat vol. Wcerh. Wat bruy
jymeje bent felver dronken.

Al benje mijn meefter noch tien mael ik ki ijg den bras van

je gckyf. Gaet hittne»

Ho ho datgehruy moft af wefen feylaep, enfijr i

buurman foende fi jn wijf.

Ie fwl: geen bufFclfe kolder dat fweer ikje tot mijnent mee:

verllijten
,

Hebje die partea in je gat, je meugt f|? wel qyt fchijt^u.

Ni;
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fien ik werd« het waer ,s .
dat ^*^^{?V*^^|^

Die fijn rervfn een fchaep maekt feydy , die n?«ekt d« hem

Hy eJis niet weert, dat een oud man l>ch om 'yn*t^;j;',f^

'Mae>':"a?,':-« ."als ik al voorgenomen heb or-lenn te

Dan komt hier eenen buurman Teunis, en
^YvenM.

En wiuénretïeleld, dat ik het hem om harent wil verge:

Maer ik en faUoo gek niet meer wefen .
dat^w,! .k hem wel

Al foneenfe foo fchoon als lijfters , fy fullen kloppen voor

êjn pafpoort is nu gefchreven , al waft datter ons heele ge-

^

HyfaKat uyt danffen . al had hy een plank voor Ten

BeLY. WEERHAEK. FiLlBERT.

^^rEl hey wat wil dit feggén dat Weerhaen liier gaet

W boomkens tellen? r.^u-r

Das met de mantelom d'ooren , voorfeker moet hy fich er-

Ik moft Sier van ilïnael hebben en randen hem^en^^^^^^^^^^

Wel hoe dus miftrooftig, goeden dag moi.f.^ur Weerhaen

Hoe benje dus melancoliek ? wat fou men fco loopen

Hebjfe^nenq^^^^^ gelm, of hebjejemaegdcm

verloren ? . >• ..^^r^-^^t^n

Weerhatn Och Bely mijnen ouwen is foo uytermaten

uvtlinnig quaed,

Hy heit my mijn pafpoort gegeven , en voort gejaegt op

Beh Welwarom. Weethaen. Ik heb hem met mijn

dronke cat feyd' hy willen houwen en kerven.

En ik weet'er foo veel af, als ik weet van mijn ftei^en .

Bely. Welhy, hoe is de nar dus mdeboonen geiackt ?

Wech wech dat 's nimendal, die peys moet zijn

M 4 nccr^
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lS4 "Boertiqe Comcedie yan
Weerh.Uy is te feer gcftoort Je meugt het wel beginnen.

Maer ik weet we! van te vooren je felt'er geen gotd careu
""^^

. .
OJe bocht,

Al de vrienden en de buren hebben al voor me getreden in
Maer hy toonden hem foo ongelatig,dat hem nimand fpre-

ken en mocht.

BcJy. Kackeby d-ieg, 'kf:»! maken datje weer by hem
komt tot jou eygen genoegen.

Weerh. Jewaerteen meyt van d' ander wereld konjeme
die Hag voegen. (buyt.

Het was klcyne fwarigheid had ik mijn geit noch van onfen
Maer dat is al door'tkeel-gat geloopen, ik wil feggen

verbruyt.

Bely. Maektjy geen TA^arighey d feg ik , en wilje met ful-
ke leuren niet quelltrn,

Kijkt mijn eens aen , ik, ik feg ik felje dat ftellen.
Maer hola daer komt Filibert.ias maekje wataen d'eenzy.
WelfigneurFilibert, dat ikjenochgefondfie, dat maekt

me geen kleyntjebly.

'k En kanje nkt feggen.hoe feer datme je ongeluk heeft ge-
fpeten:

Heer wat heb ik in twee drie dagen krijtens omjou gekretê.
Daljet niet levend ontkomen fuud', dat had ik mijn hert aen

ftucken gevreefl.

ttJtb. Ja live B^^ly het is ook nagenoeg metmegeweeft.
Dichter by mijn dood , en in grooter perijkel was ik noyt

van al mijn leven,

Als ik'er aen denk foo kan ik noch wel fchudden en beven.
Bely. Maer hoe onrquamjetdoch } tilib. Se waren be-

fich te overfien haer geflolen munt,
Enikditlïendeenftont niet lang ftil , gelijkje welden-

kcii kunt.

Ikfpeeldcn loopen iseen goed geweer, maer men moet
h:?rn by tijts daei van dinen,

'kEn hsdmen Lvfn niet gelooft, dat men noch foo kan
loopen met ouwebinen.

Maer
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V'::

Macr wat fey Laurette doch ? Be/y. Die was offe de dood-

veif had gefet,

Ja fvi was f 'O ontroert, datfe dateÜjk moft gaen naer bed.

Gilleren was feeën weynig beter, maer doenfequamte

hoeren,

Datje W eerhaen had wech gejaegt.foo ftortenfe ftrax weer

in , en was erger als te voren :

Helpt me te bed Icyfe , want ik krijg weer een koorts , als

een peerd op t lijf

ïiL O Nai dei naiien,daerbenik oorfack van door mijn

onverftand;g gekijf. (af fteke.

Warom en Urgtme nimund nu een mes , dat ik niy de keel

't Is beft, dat ik mijn ergens ga ophangen ,om roy van mijn

felven te wreken.

BeJy. Siet Laurette die vreeft , dat Weerbaen fich nu niet

fal ontfien te leggen al'e katte quaed, (ftraet.

Ja dat hy mogelijk al jou vryagie nu lal gaen brengen op de

W ant dat 's feker.hy fal met fijn dronke gat loopen klappen

en fnappen, (de mis daeruytte lappen .•

En hy ifler niet een haer te goed toe,om *t hel;le fecreet van

En feydfcals mijn vaderde faekdan eens quamteverftaen,

Als een uytfinnig mens foo fou hy tegen my te werk gaen.

En Weerbaen was de rechte man om in onfe amours te ge-

bruiken,

Sonder dnttetmijn vader gewaer wierd, ofkon ruyken.

filth. Och Laurette , 'k wil geren bekennen ,dat ik my te-

gen u foo groflijk heb vergift, (gepift.

Dat ik niet weerdig »n ben,datjc me laet ruyken daerj-^ hebt

Och Beli konje niet vinden om Laurettens tribulatiete

ftelpen? (weeg te helpen.

Belt, Daer ismaereen eenig middel om dit quaed uyt de

Dat 's datje maekt Weerbaen metten ecrften wcrom te be-

komen in je geweld.

Filib. Kan ik hem met geen woorden bepraten.ikCil hem
bewegen met geld.

Beli. Ja fo 't niet te laet en is ,want ik fou wel bilfvrcefen,

M j Dat
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t%6 Bitemgë Comwdie ya^

Dat hy al by den eenen jonker ofden anderen f»l vcrhuèf^,

wefen

,

En foo clat is , foo ruljegeenkleyntjeje fotte haeftigheydi^

betreuren, dat is gewis.
j

Filib. Laet hem vcrhaeit wcfcn foo hy wil, ik (alder hem j

van daen krijgen , foo 't met geld te doen is.

Maer y live doed me de vricnfchap datje eens over-al wild > 1

omhaoren.
Had daer koopt daer een paer hofe voor,eti je feit noch foo j

vt«l hebben kenj'em erg€«s opfporen. (>rrijt

,

Doedjebeft,jekend veel doen, wantik weet dat hy over je ;

En datje dien-volgenden al diep in fijn goede gratie zijt.

Ik fal ook datehjk doen vernemen aen alle ftads hoeken.

Be/y. Ik fal om jouwen't wilveeldoen. FiNb. Ikbidje

wild doch foeken.

En fooj*em ergens kond aenti*eften , foo fent hem me date-

lijk weer t*huy$

,

Soekt hem te bewegen, f)0 *t mogelijk is,en fegt dat alle« is i

gefchietdoor abuys '•

Je iDecfter heeft groot' Ie cd-wefen , kenjefeggen , dat hy

hem tegenje heeft laten opmaken

,

Hy fal wel weer komen als jy hem verfekert, dat hy in ful-
|

ken aenlien by my fal geraketi

Want als hydat van jou hoort, (oo fal hy derfoo vaft op
gaen als een muur.

£&Ij. Maerofikhemkonachterloopen,wiljedatikhem \

weer in huur? Ccurat'ie,

FtliL. Och ja, foujeniec r ik geefje laft en volkome pro*

Want het moeyd men al ce feer d.^t Laurette is in fuiken tri-

biilatie.

£e!y. Wel ik gaen nacr hem uytficn. I iiib. En ik fal foe-

ken tot dat ik hem vin

,

Menmagwelfeggen, nimand quam in fwarigheyd , ofhy

brachcer fijn fclven in. (chen houwen.

m<!rh. O biommerh^rten Bely ik en kon me niet van la-

Beiy. Wat dochrje van dien handel.'' IVeerk Je bent

hagencvelt van alle vrouwen. Be/y.
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Sr. F I L I B E R r.

Bely. Watfegje evel, fchoot ikje dat niet luöig rond ?

merh. Gelijk een teUenaer met lïjn aers-gat ,
loo fpeel-

dejemet je mond.

Bely. Ik weet hoe men die ouwe verliefde gecken moet

met de neus ley en ,
(duen fchreyeo.

D'.een oogenblik kan ifcfedoen lacchen, cn't afiderweer

Ik wift dat wel, dat ik dat wel füu brengen ce weeg.

merh. Ik badje men leven noyt aengelien voorltilfcen

helle^veeg: ... v i

j€ foudbylo raed wctejn , omeen roof voor de hel te baten.

Watdunkje, die een paer giet- leugens fchuldig was, fou

hy met baer en met ray niet ruy terlijk kennen betalen ?

B^Jy. Heb ikje daerniet woeker uyt denoodgeliolpen .

al wallet buy ten jou vermoen *

merh. Gebolpen? ik weet niet wat men boot, datixje

. niet dood en focn. (trenielen,

Be!y. Maer hola, 't is meer als tijd, datrknaerhuysga

Want anders en hoor ik van onfen ouwen niet anders, als

kijven en entelen.

merh. Wel latewe onfe faken klaer maken.foo wordewe

van geen ouwe knorpotten meer gebruyt.

Bdly. Daer fuUewe tavond van fpreken. JVeerh. felje

oppaflcn? Bely. Ik fal opje paffen als Harnien op

fijnfluyt. (dien ouwen.

merh. Ik moeter noch om lacchen , hoe aerdig foptenfe

Je bent niet qualijk van tong-reep gefneden moer , me fouje

voor mondig mogen trouwen.

Ik wift byloo niet datjcr foo louter wat achter geven kond

:

Ik meende dat ik*er afhad, maer fa fou mijn verby ligen

,

üfikftilftond,

Maer numoetiknaer buysgaen, en onderwegen by mijn

felf overleggen,

Als ik by hgneur Filibert kom , wat ik al fal weten te feggen

.

Heeft Bely getoontdatfet fpel wel uyt fpelen ken

»

Ik meen ook te laten blijken , dat ik geen flecht foldaet en

bcD.
F I L I-
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iSS Boertige Coma:du yan

FiLlBERT. WeERHAEN,
Soo datje wederom in gratie by my zijt aengenomen

,

fin als je wilt, je kent hoeeerhoeliverweei t*mijncntin
huys komen.

Rn we fullen vrienden wefen als te voren. Je vriend-

fchap komt een beetje te laet.

Filih, Dat kan ik niet begrijpen. Weerh. Niet ? ik fal ma-
ken datjet verftaet. Cdronken.

Je bent van dat volk , die de put vollen als het kalfis ver-

Ik benjou knecht niet , *k heb al een ander heer. FiUb. I e

mocht de duyvel .-» Weer. *t Is geklonken.
Tihh, Wat fegje ? hebje jou verbonden by een ander

Heer,

Weerb. *k Segja , en heeft my al eenen goeden penning
op de hand gegeven. Tihb. el brengt hem weer.

Weerli» Daer weet ik niet wel raed toefonder dekonft
van Nigromantie

»

Want het is albefteet in den bier- winkel , aen wijn, bier

,

tobak * en diergelijke fubftantie.

Hïih, Hoe veel waflet
,
datje van dat voorfchreven heer-

(chap hebt genoten op de hand ?

Wurb, Soorasalfwedehuui eens waren, füo gaf hy me
twee rijks-daelders argen contant.

Wel dat ikje twee njks-daelders weergaf , en dat

j'em dan faegtte verfpreken.

Weerb, Ik fou men eerll by de luy gaen verhuren , en dan
fou icker weer de kat in Iteken !

tiïih, Ie kond feggen datje huur noch duurt » en dat ikje

niet wil ontilaen. Wcet h. Dan was ik een braefquant

!

Dan fou ik moeten ligen , en dat fou ik niet willen doen om
al de kocyen van Braband.

fihb. Wie hadjou dat toe vertroöt, datje je raeefterfoo

ras fond*konnen begeven r

Wetrb En wie had toe vertrout , datjejouwen trou-

wen dinaer foo rns fijn pafpoort foud hebben gefchre-

ven } . Filtb.



Sr. F I L I B E R T. 1S9

f/7»J. 't Is uyt een ouwe haeftigheyd gefchict, en *tis me

leed , wat w ilje meer >

800 je niet weer by men en komt je feld oorfaek wefen van

de dood van je heer.

Wat meenje , daer ouwe lie aengewent zijn , die en kon-

nenlefo O met verlaten.

Weerh. Maer hola , 't is tijd dat ik van liier ga , ik fou mijn

tijd wel verpraten.

Filih. Ia wel foüje weggaet, foo feg ik nochtans datje

defen ouden man vermoort.

Sta wat , y live fta wat. merh. Wel ik ftaje noch wel een

woord

,

Daer wil ik geen honlTot over wefen , maer jcmoftetwat

kort maken

,

Want ik (ou anders by mijnen niéuwen meefter in ongenaey

geraken.

FiJih. Praet me van geenen nieuwen meefter , ik verfoek

vriendelijk datje by my blijven feit

,

En heeft hyje een paer rijks-daelders gegeven, geeff*em

weer, had daer ift geld.

IVeerh. Nu voelikeerftligneurFilibert, hoedatiktotje

ben genegen

!

Fihh. 'tis roe van herten leed, dat jc cyt een quaed

woord van men h'^b gekregen.

yFaerh. Keddaer , alle maets , goey maets , vrienden als

fflii
' olyfanten. f/7/>. Je heb onfe vryagie immers niet

gebracht op ftract!» (praet.

fVcerh, Kenje me niet beter ? ik op ftraet brengen malle

Ik ben foo dicht als een feef, men fou *t roet geen nijp-taa-

l gen uyt defen hals trecken ,

P Ho, ho, eer ik klappen fou, foomoft memenaleerftecn
el of drie langer recken.

Maer't fal beft zijn, dat ik hoe eerhoeliver, dat geld ga
brengen werom.

Ik fal dan datelik t'huys komen , foo ras als ik daer van daen
kom.

F/W.

'ka!

jiöfl

ik

0.

éi
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Boertige Comwdie vdn

Biiih V^dnoetfoo. Weerh, 't Sal gefchien. tmb. ik

falje komft verwachten.

Weet. M hccfc hy al een lutje gekeven , twee rijks-daeU

ders kan al weer wat verfachten.

Bely. Coenraed. Weerhaen.
WatdunkjeCoenraed, heb ik dien aenflag niet wel beleyd ?

Coen. Wat kan ik anders feggen, als de wacrheyd jf»

bend eon peerel vaneen nieyd ,

B»ly. Het overleggen moet je weten is het fondament

vanfulkefaken.

Co€n. Datfey Jaepdemelk-boer ook, die van een halve

ouwe fchuyc een heel niuw kakhuys wift te maken.

Bdy. Die een ding wel begonnen heel:t,die heeft de helft

van 'twerk by naer gedaen.

Ik fie daer van nu afal een gat door. Cocn, Dat wil den

den ouwen weer heel fchoon ftaen.

'k En hadder evenwelgeen kans toe gefien had je Weer-

haen vanfijn raeefters or.gena niet konnen bevryeri.

Maer al evenwel hoe fartgaen, farthuwelikmetjou en

hemhacftgedyen?'

Ik hoor dat birige Bercnts C rel is leelik een bUutjc by je ge-

loopenheyt,

En datje hem de huur vry watonbefchaemt hebt opgei eyt.

Bely» Maer Goenraed ikbidje fwijgt doch van dien onbe-

fcboften»dfenongewaflen,
^ . . r

Dat fijn troni in de muur gemetfelt was , de honden louwen

haer daef tegen te berften baffen.

Caen. Ik fou 't dacom met Weerhaen kort maken ,
en

ilaenhemdekooptoc. (almoe.

Bglr OFikhetfeg, of datik hetfwijg ,
ikbenhetdmeoJ

Wv hebben daer cenen ouwen die nieten doet als knorren

en kijven
. ,

-

En dat fal de ooi ..... wefen dat ik daer niet lang fal foeken

Ik .en kn»c Je- niet feggen hoe ongeiuft dat de vent m
huys is.

•' Coen-
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''^ €oen. Hy is mogelijk bang voor fijn bcfchimmeldepfin-

ningen naer ik gis.

BeJy. Dan moet ik naer de achter deur, dan: naer de voor

deur» en dan eens weer naer bovei

Al heeft hy een deur felf gefloten dade iocis kan hy-noch

qualikgeiooven.

Coen. Dat fou my doen refolveren cm my te eer te geven

aendeman, (kan.

Ik fou denken hy zy eens anders niet , die lijn eygen wcfen

Alles was noch iet datjerfomtijds noch een goed revyntjc

van mocht hoopen.

Btly. Al dat ik oy t fan hem gefierr. heb , datföu raw wet

P in een wetfteen knoopen , (raelt

,

j Mijn tong is niet beftand dutfe fijn grootc giright?yd'ver-

i Ik wou datjet alteniet* eens faegt hoe hy onstle-erreren uyt

I de pot toe telt,

' Coett. Ik hoor wel jou luy hecrfchip iscoufyn gaimein

van Jonker de Pover

,

Diefomtijds wel eens qualijkwierdmaer gaf-fijn leven niet

over. (ken.

Maer we dinen al evewel Weethaen noch wel eens te fpre-

Bely, Ja die is te fticken als een cielby deftïiert , wie weer
in wat gat dat die magftcken.

lÉt. T Hy is by loo noch niet veeg. Cöen. Als me van de duvel

1^ ipreekt foo is hy dichte by.

IH Weer. Hoe naer befoigneermen hier vaft in onfe aen-

itaende fchelmery.

Coen. Je feld niet meer eerft raeyen , maer laet ikjteens

wat (eggen , ( ovei leggen.

*t Is goed , datje hier komt, want we dhrendefaek welte

IVecrh. Wiljedaer afpraten , dat kan folo droogs mojids

niet gefchien.

Coen. Maer hethapcrd hier nen den beften. Weerh^'^iX

ik'er jeeens een peertje laten fien ?

Coen. Bymen fiterna hy heefter af. Weerh. Gaetme,
feg ik ,

ikfalje luyterlik laten tappen.

Coen.
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192 Boertige Comxdie yan

Coen. Ie feld ons goeye koop metroonen, als jy üc wit^ t

tewild uytfchi appen. j

Bclj. Macr fou dat wel voegen, dat ik dus met jou lu

me ga ?

CotH Wech, wechmetdiemuyfe-neften. Bi:ly. lk(é[}i

volgen, maer 't is beft dat ik defe weg in fl a.

5. HAND
COENRAED.

E I. I N
H A R M E N.

G.

IK geloof datdefen ouwen is de patroon van alle geckcni

Héir, Daeraen fieje wel,dateen vrouwen haer meer alrf

feve peerden kan trecken. ( Ib aetj

Maer naer mijn gifling , foo begevewe ons al wat vroeg 01

Coen. 't Is beter een paer uren te vroeg , als een ougen*

blik te iaet.

Kom gaeuwe in defe ftoep. en houwe ons hier verborgen.

Bar, Om fuiken deur-trek te krijgen , foo fou 't men niet

vervelen, al daurdent vao nu tut morgen.

FlLlBERT. WeeRHAEN.
Dat Laurettenoch foo op me verflingerdfou worden ,wie

had dat oyt derven vermoen ?

Weerh. Daer uyt kan men wel fien , dat geluckige gecken

geen wijfheyd hebben van doen.

lilib. Datter nou yemand dorft feggen » dat by gelucki-

gerwasals ik, die liet ikjedatelijk doorrijgen.

Weerh. Dat fullenfcr wel wachten , fe weten wel datje

van *t volk zijtdie gewent zijn de kaert te krijgen.

tiiib. Gy en Bely bebt veel in de faek gedaen , ik fal ook
maken datje wel geloont zijt

Weerh. Y houwje hoeyen op , dit is de milde vogel » die

fnottebellen te grabbelen fmijt. (verdienden.

Tihh. Ik en laetfe nietgeeren ongeloont vdle yet aen my
Weerh. 't Is luiken goeyen hals , hy fou de ftrond uyt lijn

lijfdouwen, en vereerenfe aen fen vrienden.

mi.
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F I L I B B R 195

ïtlib. Nu alle jok op een ftok. Meerje datje nimendalea
vergeet.

Sou de wagen ook nl klaer wefen, JVcerh. Die is van nu öf
al gcreer.

Maer api opo van wagen ,
ikhebje hier cndaei- fooal wat

verfchoten,

Tihberi. Ik fait je Weergeven , wil me den uytgeefeens
begrooten.

Weerhjen. Vooreerft twee fchellingen aen de voerman
om haver te koopen, want hy fee.

Dat hy haver me nemen molT: , alfoü hy niet en wift waer
hy na toe ree.

Item, een vaentjemet de voorfchreve voermaen verteert,

om voor kleynder dag-gelden te huren , order *t kif-

ten.

Noch h' b ik de jongen byte-bier een paertjen vereert , die

twee banken by een iiing, om gemackelijk te fitten.

Noch een halve fchellirg gegeven aen teer , daer de wage
me is gefmeert. ( maets tot een foy tje vereert.

Item, noch volgens de quwe koftuymen , twee bier aen de
Item» noch twee ftuyvers en een halfaen brandewijn moe-

ten betalen

Aen Arien Arienfcn rnym-keel, die de peerden met een
fnap uyt de wey ging halen.

Hetfchrijven cn vrijven van derekening,onkoften,vanpen,
inót, en pampier,

Dat fteld den rendant ter difcretie , dient darom per memo-
rie alhier, (fteltterdifcretie.

Alle het loopen en draven van den rendant wort mede gc-
En dan fou hem hier boven noch komen eene gulde dertien

ftuyvers, acht penningen in fpetie.

Filtberi. Welkom aen ik falcjeweer geven, eerhetmy
uyt de memorie gaet.

Weerhaen. Wachje van de luy , die by leven enfterven
altoos maken cenen effen ftaet.

Macr hola, ik docht wel, dalter noch iet aen mijn briefje

rooft fchortcn,

N Hiec
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^94 Boertige Comosdie van

Hierftaet noch een njkx-daelder aen de voerman op de
hand gegeven , die men hem met de haver weer fal

korten.

Tilihert. Kom laet icketje ook weer geven, *t is cveleens

of iket nu geef ofdaer naer.

IVetrhaen. Daer was anders geen haeftby. //A*. Ikvcr-

geetet anders had daer.

Ik heb voor bell gedacht , dat ik mijn koffer foo lang laet

thuys blijven

Tot dat ik'et van doen heb, dan kan ik'er tot allen tijden ora

fchrijven

.

Weerhaen. Dat fal beft wefen , dat heb ik ook al by mijn

felvenovérpeyft.

Want ik weet we*! van ouds , datje niet geeren met veel ba-

gage en reyft.

Maerjedienje wacker van geld verfien te hebben, wantmil-

fchien totjen dag van troawen,

Sullewe ons op d'een fecrete plaets ofd' ander moeten ver-

borgen houwen. (groot crediet.

En op onbekende plaetfen (al.>jeweet) heeft menftldcn

ombert. Ik heb die honderd lijxdaelders die 'k gifteren

ontfing mee genomen.
Weerhaen.'^ q\ foo en treurewe niet.

TiUbsrt. Ik word' groen Weerhaen , als ik denk om ons

aenftaende fpeele varen :

^

Ik wilje wel verfekeren krijg ik fe in mijn vermogen , k en

falharenmaegdom nietfparen.

Ik liet me liver hangen , eer ik het kafteel datelik niet en be-

fprong. 0^" 's n(Kbjong.

Weerhaen, Maeral foetjes al fachjes, y live het meys-

fihhert. Laet ik eens opdewage wefen, ik falluftig mont

aen Jans kind fpeulcn.

Weerhaen. En ik wil wel een fchelm wefenfo keen brug

over ry fonder te heulen*

Vatjy dejuffer by 't hocfd,en maekt datje wat te raken paft.

En ik f:d de mey t foo onder handen nemen , dat fe een h^lt

uer naer haer mats taft, liUkrU
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- Tihb. Wat fal hier een praetjen van om gacn > men dunkt

ik hoor a\ feggen,

Woo Geieon al nie.aen Laurette rryen , hy mocht crly

broek by neer leggen.

By lo dien ouwen heeftem devryfter braef door de neus

geboort
Weerhaen. Dats fonder twijfFel ,

dathy noch al veel fpot-

tige woorden hoort,

Maer wat vragen wy daer nacr als we de bruyd hebben m
onsklouwen.

Fthb^rt. Ia ik en falder geen teering om ftellen , al lag ik

hem metbey de haiiden de kop krouwcn.

Weerhaen. Maer het fal tijd worden laet ons wat dicht

aen de deurgaen.
Soetjes eens daer hoor ik de klok al twee uren flaen.

Ftlib. Och Weerhaen meenjc datle al gerect fuUen zijn.

Weerhaen. Dat fou ik immers hoopen.

Hier zijn we aen het huy s, 't is by lo fiat , de deur ftaet aen

en open.

ïilibert. Watdunkje, fou ik wel onbefchroomt mijn in-

tre mogen doen ?

Weerhaen, laje, maer je moetje wat wachten voort kra-

ken vanje fchoen.

ïilibert. Dat gater dan op aenfeyd' meyO? » Te nam't

hemd tuffchen de tanden.

COENRAED. HARMEN.
Se zynder bey al in, fa laet s' ons aen gaen randen.

Cêenraed en Uarmen treden in huyt en komen alftngendc vitder*

om uyt, lrtekende Filtbert en Weerhaen gebonden voort,

STEMME: Alemoer en lanneman.

Coenr, Nufeitjet niet onthopen^

Al 'waerje nochfoo vair,

Menfalu opgaenknoopen

^en uwen beften bah :

G> zijl het rechte raven-aet^

N t Mtf
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196 Boertige Comadieym
fal u laten droogen^

S00 moog/e duren.

Filib. Soetjetbaes.

Coen. Jneenevalfwee outcel

Wie had oytfchoonder vanxfl ?

Filibert. Vit zyn toeer d'ou rahowxea

Och och ikfterf
van anx/l .

Coenr. I{omt meefier Hans haer aen haergat

Hy helpts* haefi voor den duyvei.

Filibert. Och fkvoelinmvn broek aïnêt.

W eerh. i\ alJlinKcndJuyvel,

Coenr. Wel dat wou waerachtig wefen , dat we defe

quanten dus hebben ontmoet.

Barm. Ikloofdat wcdeCapiteyn hebben van aldedi-

ven.

Coenr. Mner hoeluypthy dus onder den hoet.

Wel hey , wat fien ik hier dit is weer den ouwen fcheliem

.

Harmen. 't Mocht dar ik nier feggen en dei f.

Coenr. Y wtjkjc eet s Harmen ik lellem.

Harmen. Je feit niet fcbiten feg ik
,
je benter te goed toe

datjer de handen aen (chent.

Filib, OchW eerh aen.

fVeerh- Ochbie?.

Filtb. Dit *s weer dien uytgelaten vent.

Wcerhaen. lü't mogelijk vrienden ,foo wilt defen ouden

man doch bet 1 eve fparen .

Coenr. Indien men je jong opgeknoopt hadJen foud nu

niet ftelenmetjegrijfe haren.

TtUbert. Ik bidje mannen gelooft me, 'k ben fcheliem,

dief, noch fchavuyt. r j. j
C9cnr. Als de beul de bermhertigheyd, foo liedje de

deugt ten oogen uyt.

fiêrm. Maer wie weet waer fe al hebben welen rooven

ëefc twee gatten,
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MHTchien, dat fe al een Fortuyntje gehat hebben.

Coönr. Kom late we fe eens bctaftcn.

Wat droes wat voel ik hier ?

Harm. Ik geloofdatjer me gekt

, Coenr. 6 ouwen galg-dief waer hebje dit nu werom gc-

tekt ?

'
fiïib. Ik fweeije 't is geld , dat ik felvcr heb by my ge«e-

ken.

Cocnrait. Van Wat geflacht datje bent.fal aen de wapens

blijken, als je rug eer.swc rt bekeken

I JDie ik foo vol brand merken , als een klad fchilders rok vol

vlacken gis.

mm llarmen. Na 'k hem aenfie , foo geloof ik , dat hy al acht

cfth.en mael gegeeflelt , en een reys oftwcegehan-

^H' g^n
Coenr. 't Sal hem mogelijk hicft weer beuren , dat by

dooreen hennepevenfterfal moeten kijken.

Barm. l^ komt hem men kefijn Haws aen fen gat, die i<

te fix ( p fijn konft foo moet hy *t zeyltie ftrijkcn.

Weerhaen Ie doet de goede man ongelijk by heeft al fija

leven voor een eerhjk man gegaen.

W Barm. Dcfen hoddcbek fal ook wat feggen : wy hebben

I deneenen betaft, fa hymoet'er ook aen.

I I Dat de fchelm nou de drommel hael.^ Wctrh, Ikhebbet

F voorwaer van mijn meefter ontfangen.

"0 F Coenr. Darom felje ook met je meefter aen eenegallig

» . hai;gen.É TiJib. Och Weerhaen ik fat noit op heeter kolen, y fiet

^^jk hoe trillen mijn been !

^^PaTö^w/-. Voort met de vagebonden.

tilib. Y live mannen waer wilje met ons heen ?

PH Weerhaen, *tls feker een eerlijk heerfc hap, die nimand

heeft ontdragen noch ontnomen.

Cotnraed. la hy flachtde ftronddenkik, hy is miflchien

van de ^oeye gekomen.
fiïibcrt. Wat felje dan al hebben alsjc ons hebtgebrocht

in fchand.

N I
Ik
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198 dofrtige ComocdU yan

yVeerhaen. Ik verklaertje vrienden je hebt ons tot ons on^
fchuld aengerant.

Coenraet. Kom peurewer maer mee voort , en brengenfe

in der muyte.

Jfeerhaeft. Hebt deernis met uwen evenaften : hy krijt!

immers tranen met tuyte.
'

Ie feit het noch beklagen , datje ons dus onnoofelgaetbe-

ff oven v^n ors geld.

Coenraed. Defe fchijtebroek wil ook niet fwijgen , 'k feg

datjet malle backus toe houwefelt.

OFik Taljedatelijk wacker tweemael opeen plaets paflèn te»,

raken.

Weerhactt. Wel alsjefo woud te werkgaen , fo fouje weh
van mcrr eerlijke loyden fchijtebroeken maken.

Jlarm. Watdunkjewiilewe de honsfotten laten loopen,F

we hrbben korts al eene goeye van haer gehat.

IVcerhaen, Datje dat wout doen , ik fouje houwen voori

de braeflle kerel van de ftad. ( houwen.

Tilibett. Och l^et'ons maer loopen, ik faije het geld latei|

Coetir. Dat hcbj - wel te feggen , want je fout niet een

duyt geven van 't jouwe,
Barmért. Kt.-m kom latet ons kort maken willewe fe lak-

ten loopen. ofwillewe fe dood flaen ?

Wtserhaen. *k Machtje bidden ref^lveert tot het eerfte,

want het laètfte en ftaet ons niet aen.

Harmdn. Wat was'er aen gelegen , dat we dien oudeo
ftomper vaft liten loopen.

Want wy fou wender geen zy by konnen fpinnen , ofby 't al j

met den hsls moft bekoopen.

Maeklosflechtsde vuyi;k.Cöirwy.Hebje meiyen metdevent,

Sobetoonjewaerachtig, datjeeenen goedhertigen bruyer

bent. (conditie ontbonden

Earmen. Maer datjet weet fijn man» je wort op fulkea

Datweje aen rimen fullen fnyen ,
fooje oy t weer op divery

wort bevonden.

fiïihert. Ik bidje geloof me*k heb mijn leven nimand te

kortgedaen. Coenraet,

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 C 28



Sr. F I L r B E R T. 199

Coen. Hohoje komt noch geld inde hand denkik, fa

nackewehemweeraen. (len en braeyen,

mlr. Och meert er als jy wech bent , foo fullen fe me vil-

VVantiklie wel datfet geweldig op den aimen Weerhaen

hebben gelaeyen. j j j
Har. W e mogen dien ouwen wel laten loopen , de dood

fll hem het ftelen haeft verbitrn

.

Maer in defen jorgen potteboef^lbu de vrees noch wel wat

goeds werken mifichien. Cken.

Darom foo mott mentiem de fchi ik ter deeg in 't hert druc-

fVccr Och heei (chap foo je me verlaet , foo treckenle me
nochinduyfendrtucken. (rel^aen.

Fm. De man is onfchuldig, 'k mnchtje bidden laet de ke-

har. Ja ja maekjehier noch veel woorde ,
loomoetikje

mcteenenflagdekopaffl.-ien. •

tVurh. Och meertei , meefler bt get fjerae. F,hl;. Ik moet

wel , of het fou hier ieel jk ftu;ken.

Har. O bloed hoe bang was den dreutelaer , doen hy de

fabel fig blinken.

merh. Nu ke m maekt me los op dat ik mee lacchen mag.

Coen. Aerdiger poets geloof ik, dat nimand hjn leven

ibelen en fag. (hm d. n en lal geraken.

Har. 'k Wed hy in d' eerfte acht dage i iet weer m onfe

IVcerh . vSou jem veel fulke veet en u \ t lijn gat trecken , je

fout hem metter tijd wel kat 1 maken. (rant.

Coen. 'k Wed dat hy van al fijn K^ven foo niet was aei>ge-

merh. 't Ei\fal niet lang ly en of mijn heer mijn vrienden

falder deunen van firgen lancx 't land.

Har. Soo moet men die ouwe gec.ken van den gulden

tong-reep fnijen ,
( vryen.

Wat fy fijn niet beter weerd, als fe jonge meysjes derven

BiJi. Ikfoumeenendat hy fijn fottigheyd duer genoeg

heeft betaelt. (aengebaelt?

Coen. Wat fegjer af Bely , kort hy fijn leven wcl beter fijn

JbeJy. 'k Süu 't meenen , je fout hem de amuureufc veren

foo doende wel uyt lijne ftart trecken.

N 4



200 Boertige Comcedie ym
Hat. ]a wel komt het op ftraet , hy kan de ftad niet hou-

wen , füo (ijllen fe me t hem gecken

.

Coen Begevewe ons hier van daen, cnlaetonst'onfent
denbuytdeel-n. //ar. Wel kom.

fVcerh. Maer Tootje gelicfden,'k had eerft geeren mijn ei-

ge patrimoniale penningen werom.
Ik hebfe met al te aerdigeleugeos geluift van onfe oulven.

Coett, Dus meer als reden, haddaer, wemoftenjouje
geld by loo niet onthouwen,

Har. Kom packe ve ons vanhier, maer laet ons elk een
byfondVe weg in fl.ien.

Weerh. De voorfchtighcyd is de moeder van de wijsheid.
O bloed hoe wilt nu op een drinken gaen.

FIUBERT. LAURETTE. VOLKIER. GEDEON.
BELY. WEERHAEN.

Dewijl de purgatie niet gewerkt en heeft , foo heeftfe men
ook niet veel konnen baten

,

Maer ik heb al wat verlichting bekomen.t' federtd n ik men
heb doen Inten : (verftand,

Dat'er mijn bloed foo fwart uvt Hg, quam daer uvtna mijn
I>at her gelijk als gekookt en gefoyen is, door denamou-

reufen brand.
Hoe yl:s mijn dat hoofd I 'ken kan niet een ooc toedoen

omtefl;pen,
*k En doe in 't bed niet anders , nis recken en ftrecken , kee-

ren en wenden , geeuwen en gaper.
En als ik dan begin te denken , om mijnen armen weerhaen,
Al waft .datik haifdood van vaekwaer, foofouwetdace-

lijk over gaen.
Watoffenochmetden armen bloed gedaen hebben ? hoe

vinnig waren feophem gebeten ?

Ja naer ik fe aen fig, waren feniet een haer te goed, om een
keerel 1 vend op te eten.

Maerwatisdat voor volk > Wel hoe wat fien ik hier ?

laurette, Gedeon , en ook den ouden man Volkier ?

Daer
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Sr. FTLIBERT, 201
Daer '$ Bely . Weerhaen ook , hoe fchemerc mijn oogen?
Hy ift y gy mift , hy ift geficht heeft u bedrogen.
Wel wat ofdit bediet ? *t is Weerhaen anders wel, want het

fien is geen bedrog. (kakten in den trog.

Wat fel hier noch endelik uyt furen fcy d^n backer en hy
?//t.*kHebGedeons verfoek ons vrienden voorgedragf,

En nademael ik fpeur eenparig wel behagen,

J a dat een yder is genegen tot uw trouw,
Sou fchenk ik u mijn k ind en dochter tot een vrouw^
Ik wens u alles goeds , den hemel wil u geven.
Dat gy veel jaren meugtin vrede fanien leven.

GaJ. Mijn tong valt veel te fwak , om u te feggen dank
Beleefden oude man , ik fal mijn leven lank,

Aen u , en aen uw huys verplicht mijn feiven houwen,
Dat gv my d' eer aendeed aen uw geflacht tetrouwen.
-La.Mjer vader wijl g'ons hebt dees goedheid nu gedaen,

Soo heb ik noch een bee. f^olK. Wel doetfe ons verftacn,
't Moft veel zijn dat w' aen u Laurette weyg'ren fouwen.

Lauf, Dit is dan mijn verfoek,dat Bely ook mag trouwen
Met defen jongeling , die gydaerby haer fiet,

F"ilk'kWW dat haer trou'met d' u faemen gelijk gefchiet.
Sy heeft ons wel gedient , ik ben tot haer genegen.
Ik geef! 'u aen uw hand. en wenfch u's hemels zegen.
Kom laet ons binnen gaen , en overlegt met my,
Wat dat'er noodig voort tot uwe bruylo ft zy.

filih. O elemalementen hier is de koos geen kleyntjen in

duygen. ftuygen!
Och hoe voel ik mijn feiven nu van groote fotheyd over-
Nuword'ikeerftgewaer, hoe fchandelijk datikbenaen

gehaelt; (dwaelt!
Is 't mogelijk dat ik foo veer door de gecke liefde was be-
O Bely, O Weerhaen , hoe dorftjefoo fchandelijk ligen ?

Metfulke doortrapte leugens fou men de duy vel en fijn

naoer bcdrigen.
Nu fien ik o fchelmen

, datge defen aenflag met den andc*
ren hebt gemaekt,

Endatikdoorulie felfs mijn geld tot tweemaeltoeben
quijtgeraekt. N $ Doen
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20X ^ Boertige Cmtxiie vm
Doen mijnen knecht left twee driedagen aen een had opge-

ti ocken en gedronken.

Was ik verwondert , hoe hy aen *t geld quam , maer 't wa-

ren mijn fchijven , dider doen klonken. (gemoed, |

't Isom door 't garen te fpringen : ïk word ontroei t in men q

Als ik denk datÊ mijn gettolen geld fullcn by een brengen
|

voor haer huweliks goed.

Ja wel foo trouwloos heeft noyt geen knecht fijnen mee-

fter verraeyen

:

O fielt der fielten men beboortje levend 'tvel afte ftroopen, «

en daer naer te braeyen . (
gen fchult,

Maer wie wil ik'et wijten, als mijn felven, het was mijn ey-

Dat ik foo gek was , dat ik niet kond merken , dat my foo

fpottelijkdekapwierdgevult.

Och hoe fa 1 men nu met me gcxken , men fal feggen ,
loo

müft de gek varen»

Heeft hy nu fijn gat gebrant, laet hem gaen fitten op de

blaren. .

(Itraet.

Het fal beft zijn, dat ik my een tijd lang ga houwen van de

Tot het gelc.ch van 't volk een weynig over gaet.

G y vryers wie gy zijt , indien gy wilt beminnen,

Soo doet'ct in ujeugt , en wilt niet oud beginnen.

Indien gy malle wilt , malt jonk , en u bcdaert

W anneer de kerk-hofs blom u hoofd behlver- haert :

't Is jonge liden werk te vryen , en het paren

,

Voegtbeteraeii de jeugt, als aen de grijfe haren.

Mijn tijd was fchier vcrby , mijn zand-gelas ten end

,

Ik had des levens loop by n^.erbtelafgerent

,

En noyt had in dees borft de minne-vlam gebleken

:

'kWasharden fchoot-vry voor Cupidoos vmniglteken.

Als 'k imand fag verlieft , ik fpotte met fijn pijn,

Ikhchtemet de min» nu lacht de min met mijn :

En ik moet afgeleeftmy tot een fpot begeven.

Hetfchijnt, dat yder eens moetfot ^ijnm lijn leven.

Krijgt elk een dwafe luym , ik kreeg de mijne fpaed

:

Soo ider koeten moet , koot liver vroeg als laet.

Semdmfamvimus omHgf.
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IV A P £ N'T IV I S r
Tuflchen

AIAXenULYSSES,
In Larijnfe vcrflcn bcfchrevcn door Pub: Oyi-

dms Nafo y In het dertiende boek van fijn

Hervorming, ende In Nederduytfe naer ge-

volgt, door J. V. P.

E Hoofden fittend* in een ring van mind*re lui-

den (den
i>M \ Rees Aiaxmeeftervandefchild van fevenhuy-

Steroogend vol van toorn naer dc Zigeefche
Zee

En al de fchepen die daer lagen op de ree

,

En wijfend met de hand , men pleyt voor defe ftevens

OJupirerfeyd hy ,en fieikdatmen nevens

My en Ulyites ftelt , die Heitors vycr ontging

Dat ik van defe vloot te rug dreefdoor de kluig,

Veyliger ftrijd men dan met 't woord als met den degen,
1 k ben geen fegger , en in doen valt hy verlegen.

Soo veel als A^ax geltinaenloop, ftorm.of flag,

St>o veel Ulyfl'es met fijn labbertong vermag.
Wat wil ik roemen hoe dat ik my hebgequeten ?

Onnoodig weer verhaelt , dat al de Griken weten.
Gy faegt mijn daden , maer dat hy de fijn vertrekt

Waerinde nacht alleen hem totgetuygeftrekt ;

De prijs die 'k eys is groot,waer van men d'eer verquift^n
D t men Ulyffes liet met Aiax darom twiften.

Want fchoon men winnaer blijft.wat eer hangt nu daer aen
Dewijl dat foo een mee daer na heeft derven Üacn.
Die eers genoeg genoot, fchoon hem de faek ontfchamptc.
Indien men fey dat hy met Aiax darom kampten.
En fchoon de deugd in my al twijfeling voort bracht

Noch was ik mogend door mijn* adelijk geflacht

Ik
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204 tVapen-tTtfifi tujfchen

Ik kom van Telamon die Trojens fterke wallen

H 'cfc ondei Hercules voordefen overvallen :

M:jn vaer isA xus die d* onder-aerdfche wet

Int EMeefche veld de ftomme fchinimen fet

Daer Sifyphon de ftt en moet rollen fooder enden.

l>c \ h 3ogften ^tacus voor fijnen foon erkenden,

En ik naer J upitcr de derde nafaet zy :

D cdit geflacht nochtans geen voordeel doe aen my

O Gi lekfche heeren , (oo niet voorder werd bevonden

Hoe ik in maegfchap met .chilles ben verbonden.

Hy was mijn fufterling. Ik eys mijn fpitfbroers goed.

Waer toe dan SifyphiHis vals en diefachtigh bloed

Met dat van itacus te famen te vermengen,

Ei^ andVe namen dus in ons gefl icht te brengen.

Of wil men ((«enk ik ) hem dewaper.s wijlen af

Dieeerft ,en uytiichfelfs hem tot de wapens gaf?

Kent men hem weerdiger die achter aen qaam druypen,

En d-^or üjn fothcyd docht den oorlog te ontfluypen,

Tot Palamedes een veel vromer man als hy

(Hoewel tot lïjne fcha) lijn blooje vrynfery

U ytbracht , en tegen dank hem tot de wapens porden >

H y neemt de befte nu die geen om 't lijfwou gorden,

Eo »<at wy ons ont-eert , en als vcrfteken fien

Van onfes vriends gefcherk voor 't lijffoo diktebien.

Ach! washyfotgeweeft , of daer voor aengenomen

En dat hy noit met ons voor Troien was gekomen

DV n ftooker alles quaeds ! Gy waert , o Preans kind^

Oi) Lemnosniet . daer g*u tot onfefchuldbevint,

Da-r ay te fandwaertsinfpelonkkefelfs de fteenen.

(Gelijk men ons vertelt) beweegt met bitter weenen,

Terwiji gy fuchtende wens aen Laertes foon

Het geen dathy aen u verdient heeft. Zijndergoon ?

Sao wenft gy niet vergeefs. Helaes ! hy die voor defcn

Een van de hoofden van ons leger plagt te wefen,

Is tiu geheel van fiekt en honger ongedaen

.

En leeft van dat hy krijgt met op de jacht te gaen,

Daer hy de pijlen bruykt om vogelen te dooyen,

^1

In -'-r

I
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Die noodig waren tot den ondergang van Troien.

Hy leeft nochtans , en dat, cm dat hy met Ulys
J n dees belegering niet mee gekomen is

Dat Palamedes ook maer achter was gebleven

Hy had geen fchandigh end; ja fou miflchien noch leven

»

Die hy door oade wrok fo leelijk had beticht

Als ofhy tegen ons verraed had aengerichr.

Doen hy de waerheyd van lijn aenklagt fcheen te tonnen
Metgoud , (juankfuys de prijs om 't fchellemftuk te loonen.
Dus heeft hy *t leger die van goede hulp ontbloot
Somtijds door baliingfchap, en fomtijds door de dood.
Dus vecht Ulyfl'es , en dus is fijn magt te vreefcn

,

Die (fchoon hy Neftor felfin tong jou meefter wefên)
Nochtans niet maken fal , dat ik geen fchelmüuk hiet

Dat hy dien ouden heer fo fchandeJijk verliet.

Als lïjn gewonde peerd hem naulijks afkon dragen ,

En hy daer by vcrmoey t door fijne oude dagen
Ulylies hulp verfücht, hethy fijn metgefel

:

Dat ik dit niet vergier weet Diomedes wel
Die hem by fijnen naem fo dik heeft uytgekreten.

En fijn blooyhertigheyd feer fchandigh heeft verweten.
De goden fien het doen van ons rechtveerdigh aen.

En hy raektfclfin nood die fo was door gegaen.
Schoon dat hy had verdient dat men hem fou begeven
En dat hy voor hem felfs dit vonnis had gefchreven

,

Nochtans op fijn gefchreeuw kom ik tot onderftant

Daer ik hem lijk als dood, heel bleek , en bevend vant

;

Mijn fchild die dekten hem daer hy nu lang ter aerden

Diefoo(*t is groeten roeni)den blwoyert t leven fpaerden.

Indien gy vechten wilt , men tree weer daer na toe

:

De vyand vind fich daer, en gy gelijk als doe
Gewond, en dood van vrees paft achter *tfchiid teduyken
Om tegen my alfo uw kragten te gebruyken

,

Gy die quankfuys verlemt van wonden niet kond ftaen

,

En als gy waerd gebergt rap waerd om door te gaen.
HiPr op komt Hedlor af ( hy feg ik ) die de goden

Met fich ten oorloog voert, die niet alleen den blooden
Gelijk
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GeliikUlyflTesisdemoedfoudoenvergaen,

Maer ook den dapper eftchfelfs fuu duen verflaen

,

Dees heb ik . als üjn kling bedropen van den bloede

Voorfpoec^ig moorden, en inonfe krijgllie woede

Gedreven over ftaek, en roet geweld gcltuyt.

Als hy tot twee- gevecht ons alledaegden uyt,

Ben ik alleen met hem ter fijdenaf-getieden.

Gv Griken waert met my met wens. en met gebeden :

En wil men weten hoe het afgeloopen zy ?

Wv vochten, maer hy kreeg noyt overhand van my.

De Phrviien vallen uyt met vier in hare handen

Met hulp van jupiter ons fchepen te verbranden

,

W .er was U 1> fl^^s doe d.en prater, doe d.t fwaerd

De duvfend fchepen heeft voor vlam en v.er bewaert

;

Dc hoop om eenmael weer naer 't vaderland te keeren ?

Dus wik my voor de vloot de wapenen vereeren.

Men heeft die nu voorwaer al eers genoeg gedaen

Dewijl men Uit dat ik daer naer heb moeten ftaen

,

^nH mijn t'ong hier mag de rechte

Hier in fchijnt meerder eer voor haer ,
als tny te leggen.

Ik eys de wapens niet. de wapens ey ïTchen r^y.

Darnuden Ithacoisin tegendeel breng by

Hoe dat hy Helenus gevangen heeftbekomen

A'^s hy het heyligdoro'^had uyt de kerk genomen.

H elt ^y RheTus doeg, en Dolon t'onderbragt.

A wAt hv heeft Gedaen het is gefchjet by nacht

,

Drbyibh^^^^^^^^^

Maer Diomedes m'oft geftjdig met hem komen.

So cry de wapens voor fo Hechte daden geeft

.

n.t Diomedes dan het befte daer van heeft.

Taa den Ithacois ikhfelfs hier aen vergapen ?

Wrnt^Tt\^doe\''tgefchietterfluyk^^^^^^^^^^^

Hvdie ftaeg fteels gewi s fijn yyanden betrapt

wlrd doorhet blinkend goud van defen helm^b^^^^^^^

Ook fou fijn fwakken hals het fwaer
g/JJ^^^^^^^^^^'"

*

S^in armen zijn te fwak om fo een fpecr tebr^V »tcn.

Dc beukelaerVaer in dc wereld wert vertoont

i
i

H

1
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Akx en Ulyjfcs. 20j
Paft geenfins aen den arm daer fuiken fchrik in woont.
W arom eyft gy een faek die u fou laftig wefen >

Neemt dac de wapens u al wierden toegewefen

,

Gy wacrtgeen vyands fchrik, maer eerder haren boyt

:

Hy fciiudden u eerlang de wapenen weer uyt

1 En weer aen d'ander zy fy fouden u het vliden
( "Waer in gy meerterbent door hier gewicht verbiden.

) Doet hier nu voorderby hoedatUlylTesfchld
t Is heel en ongefchenc, de mijnen doorgcvilt
' Van *t geen hy in de ftrijd moft uytftaen, en verdragen

,

! Hy hangt nau meer aen een doo» lichtbaer van de flagen.

1 Dus is het tijd dat ik daer voor een niuw geniet.

Maer waer toe meer verhael > dat men ons doende fict.

De W ïpens zijn in dierft de vyande gefmeten

,

Segt hacltle daer van daer. Die fich beft heeft gequeten

,

En die eerft draegt van daer die blijfdaer meefter van.
Hier mee fweeg Aiix ftil wien de gemeene man
De prijfen al bereyds fchier hadde toe gewefen

,

Tot dat Laertes foon isfachtjes opgt refen.

Hy figeen wijl naer d'aerd, daer naer de rechters aen

,

En endMijk vangt lijn tong aldus haer reden aen.

Terwijl dat elk veilankt om die te hooren fpreken.
Wel fprekentheyd fal *t noytaen aerdigheyd onbreken.
Was mijne wens en d'uw , ó Griken niet gemift

,

Daer had geen erfgenaem om defen buyt getwift

,

Gy had uw' wapens, wy Achilles u genoten

,

Maer wijl het noodlot dat nu anders heeft befl oten
Voor hem, voor uw*, voor my , eylaci ! al te ftraf

,

( Dit feggend veegden hy quankfuys fijn oogen af)

Wie konncn volgen dnn dees wapens met meer reden
Als hem, die defen held de Griken volgen deden >

Dat Aiax domme kracht hem tot geen voordeel dy , 1

En dat my dat verftand niet hinderlijk en fy

,

Dat u , ó Griken
, ftaeg tot voordeel plag te wefen.

Die tong die mennigmael voor u lie fprak voordefen.
Dat die nu fonder nijd mag fpreken voor haer heer
En dat een ider fich met eygen gaven weer.

Want
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W ant fchoon ofmen fich roemt van goed gellacht gefprotê»

En zijn voor ouders deugd , en daden kan begiooten

,

Al watter felverciet by ons en is gedaen

Kan ik heel qualijk voor het onfe nemen aen.

Maer om dat / . iax feyt » dat lijn groot-vadci «-vader

Is jupiter geweeft , darom is hy niet nader

Aen Japiteralsik, die even al fo na

In trappen van gellacht dan donder-god be(la«

Laeries was mijn vaer , Arcefius de hjne

,

Wiens vaer was Jupiter , daers-nimand van de mijne

Oit tot de baUingfchap verwefen ,en daer by

Bcftaet Mercurius my van mijn moeders fy.

Ik kom van goden af van vader en van moeder

,

Ook was mijn vader vry van 't bloed van fijnen broeder

,

En fchoon ik beter ben als hy van moeders (y

Ikeys daer door geenlins de wapenen voor my.

De rechters willcij dieaeq ons verdienfte geven

,

So maer (dat Telamon en Peleus in haer leven

Gebroeders zijn geweeft ) aen Aiax nieten baet

En dat men naer vei dienit , en niet naer afkomft gaet.

Of wjlmen defe prijs de naefte erven geven ?

Achilles vader , en fijnfoon is noch in leven.

W at plaets heeft Aiax hier? Men breng de wapens haer.

Dat men naer Phthie ofnaer Scyros daer mee vaer.

Daerby leeft Teucer van Achilles naefte magen »

Die nochtans niet verfoekt de wapens weg te drsgen.

Dewijl men dan alken hier met verdienfte vecht

So feg ik dat ik heb meer daden uy t gerecht

Als ik hier overhoop fou weten te vertrekken,

Des faeks gevolg nochtans 'tgeheuge op fal wekken.

Als Thetis moeder van Achilles had vei ftaen

Dat hy in dit beleg fou door de kling vergaen

,

Had fy een vrouwen kleed hem looflijk aengetogen

,

En da«r door ider een, ook Aiax u bedrogen.

Ik nee» terftond een mars met vrouwen kramery ,

En doe behendich daer een krijgfmans wapen by

,

Wacr door ik eindelijk denjongen held betrapten
Die
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i i^iax en Vlyjfes. 209

Die fich naer taften van de wapenen beklapten.

Hy had het maeghden kleed noch van hem met geleyt,

Als ik hem heb gevat, en voorts daer op gefeyt

Hoe nu godinne foon, heeft *t nood lot dan groot Troien

Door uwe handen voor ten grond toe uy t te rooyen

Dees vuyft die werp met ons fijn hooge wallen neer.

En wees fijn fterken erm fo tot het Iwaer geweer.

Al wat hy heeft gedaen dat is door niy bedreven

.

'K heb Telophon vermand, en *t leven weer gegeven.

Dat Theben onderging dat is door my gefchiet.

'K heb Lesbos, Tenedos, en Cylla, die men hiet

Apolloos fteden, ik heb Syron weg genomen.

Door defe hand is ook Lvrnefus omgekomen.

Ik fwiji- van *t voordere, ik gafden jongen heer

Die Hedor heeft gevelt, door my leyt Hedor neer,

Ik heb door wapenen dien held eerft aengewefe,

En voor die wapenen, o ! Griken, eys ikdefe.

Ik eaf *s hem levend, en ik cys die na hjn dood.

Als Menelaus leed gans Grikenland verdroot

Dat*t Aulis had vergaert een vloot van duyfend kilen,

En dat de winden ons ftaeg bar en tegen vilen,

So dreygdent noodlot dat de ftorm noyt wierd verlacht

Ten waerdes veld-heers kind wierd voor Diaen geflacht.

De vader toornig op het voorbefchik der goden,

En wil fijn dochter niet ten offer laten dooden,

By 't koninklijk gemoed ftak noch een vaders hert,

Nochtans hy eyndeli jk door my bewogen wert

Tot 't algemeenebeft. Hy wiltmy ru vergeven

Ik heb een faekby hem die hert was door gedreven.

*t Gemeene beft, en ook lijn broeder maekt dat hy

Met kinderbloed vergeld gegeven heerfchappy.

Doen moft ik na de moer : daer holp geen fleemig fmeken

:

Men moft defaek geheel met fchranderheyd belleken.

Had Aiax daergeweeft, had hy defaekbcftaen

Ons vloot die wachten noch om daer van dacn te gaen.

Kloekmoedig deed' ik 't woord aen *t hofder Ifianen,

Ik fag, en ftapten op het raed-hiiys der Troianen
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Doen nccbin vollen doen, daer deed ik onverfchrijit

Het geen daer Grikenland my had om uyt gefchikt.

Ik eys Heieen werom, leg Paris faut voor oogen,

Had Priamus, en ook Antenor al bewogen,
Maer Paris met fijn broers de roovers van het Wijf

En voorts dien heelen hoop die wilden my te lijf,

Sy konden nauwelijks de handen van my houwen.

Dit was den eerften dag van ons gemeen benouwen.

En 't heugd u ( loof ik) noch ó Menelaus wel.

Wat heb ik tijd van doen indien ik voort vertel

W at ik met raed en daed heb weten uyt te rechten

Gedurende den tijd van dit langdurig vechten.

Na datmen in 't begin den andren had getrefc,

Soo iieefc de vyand bng van binrens muers gekeft,

Heel weynich wiert daer in het open veld gcflagen

Als in hetthiendejaer. Menfou hier mogen vragen

W at Aiax onderwijl in 't leger heeft gedaen,

Wner toe hy dienflich was, die niet k' u doen als (lacn ?

En foo men wederom wil mijnen hmd jl weten.

Ik heb de gracht gediept, de wallen op gefmeten,

De vyanden beKieght, voor eet, en andre waer

Geforgt, en füonsheyrgewap^ r'tgevaer.

Het volk door ongemak van 't l.n;^ j.l -g gebroken

Dat hebikopeenniuween hert in 't lijfgefproken

En tot geduld vcrmaent *K. heb hier en daer gereyft,

Ik vind my overal daer het de nood vereyft.

Develd-heerhad gedroomtdat lupiter belaften

Dat hy de vyanden niet voorder aen fou taften,

Hy wil dat men fich vand;fn oorloog fal ontflaen.

Hout alles door gewicht van fuiken kondfchap ftaen.

VVarom ÜjtAiaxdat? Sal hy vertrek gehengen ?

V Varum en doet hy niet terftont fijn wapens brengen.

En hout en fteekt, en kerft > Hoe ! breng hy niet yet by

Daer door hy 't woefte volk kan trekken op fijn zy ?

D .t is gerirg voor hem wiens opgeblafe kaken

N-et anders fiiorken als van wonderlijke faken,

M rr hoe de man vlucht felfi, en ik moet fchaemroodfien
Dat

•
I
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Dathy fich zeyl-ree maektbereyt den rug tebien

!

Hier op foo barft ik uyt, ö maets, waer lijn uw finnen

Dat gy de ftad verlaet die wy foo veel als winnen,

Wat dwaesheyd komt u aen. Gy keert.noyt, als met fchand

Ten fy het tiende jaer weer naerhet vaderland.

En endelijk ik heb door, dees en andere reden

In droefheyd uytgeftort, het vluchten afgebeden.

De veld- heer roept haer faem nochbang,en heel verfchrikt,

lafelver Aiax heeft doe niet een woord gekikt,

En fclioon Therfites daer fijn wangen wat wou roeren

En fchiten op den raed, hy moft de mond bcfnoeren.

Ik rees voort overend, en heb om hulp gcfmeekt.

En den vei faegden weer een hert in 't lijfgepreekt.

So dat al wat daer v«K)rt vandietijJafby defen

Is mannelijk verricht dat moet het mijne wefen.

Sijn fchandelijkxi vlucht die is door my geftaekt.

Wie van de Griken heeft oit werk van u gemackt ?

Maer Diomedesborft kan niet verborgen houwen
Dathy 13 lyfles niet moet als fijn vriend vertrouwen.

W^t fo veei duyfenden van Gnken kieft hy my>

En 't is geen kleyne fack dat ik fijn makker fy

.

Om 's vyands buyte wacht en leger te verfpiden

Ginkikuyteygen drift, 'k en liet my niet gebiden.

Ik vreefde geen gevaer van vyand en van nacht

Doen ik met defe hand heb Dolon omgebracht

Die van de Phrygen ook als fpie was uytgefonden,

Door wien wy al des facks gclegentheyd verftonden ;

En fchoon dat ik van hem had Troicns doen geleert.

Nochtans ben ik daer mee niet weer na huys gekeert

Ik vond my niet vernoegt voor ik in Rhefus tenten-

Hem, en fijn meefte volk het ftael in 'tlichacm prenten,

Doen ging ik eerft te rug in mijn gemoed voldaen

Gelijk men is gewent in fegepracl te gien.

Men weyger my dan hier 't geweer van h\m, wiens peerden
Dat Dolon tot een loon van fijnbeftacn begeerden,

tn Aiax vromigheyd die fy hier meerder weert.

Waer toe verhacl ik hrer hoe dat ik door dit fweerd
O i Sar-
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Sarpedons volk veifloeg ? 'k heb C^eranon doorftooten

Mci Chromius, ik heb Alaftoi s bloed vergoten.

Alc \iider, Halius en Prytanis ontlielt,

Nüëmon, Thoon en Chehidamas vernielt.

Het was door defe hand dat Charopsquam om 'tleven.

En Ennemos gelijk door 't noodlot aengedreven :

Doch wat van minder eer gefneavelt is door my
Gedurend dit beleg gaet mijn verhael verby.

Die noch op delen dag de teikenen moet dragen,

Van wonden, die my lijn in uwen dicnft gcflagen.

Doch op dat ider lie dat ik u niet bedrieg.

En met geen y Ie praet alhier in flaep en wieg.

So looft uw oogen lïet ditisdeborll, o ! vrienden.

Die u fo trouwelijk in alle voorval dienden.

Met rukt hy*twambas op. Hyfeg in tegendeel

Waer heeft hy bloed geilort.^ Sijnlichaem is noch heel.

Doch evenwél daer is heel weynig aengelegen,

Indien hy Jupiter enTroienmetden deg(.'n

Heeft van de vloot gewcert, lijk ik bekennen mr>ef

,

Die nimmermeer de deugd fal ftooten met d.

Mner 't fchijnt hy figh alleen de eer hiertoe wil khrijvcn

Die voor een groot gedeelt aen ulie diert te blijven.

Patroclus doe mael met Achilles wapen aen

Dot ft alfo wel als hy de Phrygen tegen gaen.

Hy meent dat hy alleen dorft tegen Hedor ftrijden,

En fet deKonink, u, en my alfaem ter lijden,

Hy feg ik, die maer was de negenft in de ry.

En fchoon hyd'eerfte vocht, dat quam door loten by.

.M^er fiet eens hoe gy bent uyt dit gevecht gefcheyden,

Gy liet malkander gaen, en quetften geen van beyden.

Ach my elendige het gaet my aende ziel

Moet ik herdenken hoe Achilles ons ontviel

De muur van Grikenlard : Geen vyand my verveerden

Ik heb fijn doode tijfgeheven van der eerden,

En op mijn rug geleyt. Dees rug heeft faem gctoüt

Het doode lichdem en de wapens van de vorft.

Die wapens feg jk, die ik hier van u kom vragen.
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Ik heb de krachten om fo fwaren laft te dragen,

Daerby een hert dat noitbewefen eer vergeet.

Hoe wel had Thetis haer eergirigheyd berteet,

In dien dat hemels werk met fuik een konft gedreven

Aen foo een dommekracht als Aiax wierd gegeven !

Het geen wen op die fchilt liet uy t gehouwen Itaen

En kan lijn grof verltand begrijpen, noch veiftaen.

De zee, de aerd, de lucht, den hemcl,en de Iterren,

En wat daer meerder ftaet fou fijn ver ftand verwerren

Hy kent geen beer. die noit het hooft haelt onder d aerd

Noch defe fteden, noch Orions glimraeiit fwaerd.

Het ceen dat hy begeerd gact h jn vcrftand te boven.

Maer om dat hy my flus heeft op den hals gefchoven,

Dat ik hier achter acn quam druypen, weet hy met,

Dat fijn verf^ifte tong ook op Achilles fchiet ^

W V veYnfd?n alle bey , fo 't qualijk wert genomen

Dat men hier langfaem quam. ik ben voor hem gekomen.

De moeder fijn vertrek niet wel gehengen wou,

En 't mijn wierd afgefmeekt doormijn deugdiame vrou.

Wy hebben ons eerft haer, endaernaeru gegeven

Doch 't gaet my weymg aen, en daer *s niet aen gelegen

Hoe dat ik defe faek hier ftaenden houwe kan

Die my raekt in *t gemeen met fuik een dapper man

.

Hy is door mijn beleyt op defen tocht get(-gen,

Maer Aiax tong en heeft my daer noit toe bewogen.

Dat rimand voorders hier van u verwondert zy,

Dat fijnen botten mond hier uyt fpout tegen my

Vercierde dingen, want hy derf u fclver bijter.

En dat gy hebt ged len voor fchand in 't acnlicht In.ij

So Palameed van my onfchuldig wierd beklacgt,

Denkt wat een eer dat gy van fuiken vonnis draegt.

Maer hy kon felver niet iïjn mifdaed tegen fpreken

Het fchelmftuk was te klaer aen ider een gebleken,

Gy gingt op 't geen gy faegt. en op geen yl gehoor,

En leyt hem voor de neus de prijfen felfs waer voor.

Waerheb ik voort verdient,dat het mijn fchuld fou wefen

Datgy, o! Psans foon, op Lemnos zijt verwelen.
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Gy alle ftemden foo, hout nu uw vÖnnis ftaen.

Ik fal noit loochenen, ik heb mee aengeraen

Dat hy iichdefe reys en oorlopg fou ontrekken

Het geen dat hem tot ruit van mocyte kon verftrekketi.

Hy heeft ons ook terftond gehoorfaemt, en hy beeft.

Een vonnis dat voorwaer geen wreedbeyd in hem heeft,

Maer dat tot fijn geluk veel eer fchijnt uytj^e wefen.

Nadien hy kan volftaen met ons getrouw te wefen.

Dochfo het noodlot hem tot Troiens neerlag eyft

Menfchuyf datnietop my,dnt Aiax benen reyft,

Hy f^l dien fieke man in gramfchap uytgelaten

Door fijne fchranderhcyd verfetten, en bepraten.

De ftroam van Simoi's fal eerder rugwaert gaen.

Het bofch van Ida fal eer fonder bladen ftaen,

De Griken fullen eer felfs voorde Phryge ftrijdcn.

Eer Aiax grof verftand u (al tot voordeel dijden

Indien dat mijne forg uw faek ftelt aen een zy.

Al zijt gy gram op ons, op konink, en op n»y

O Philoétetes, fchoon dat gy my fout vervloeken^

En mijnen ondergang geftaegmct iver foekenj

Al wout gy dat ik u fou vallen in de hand

Om die te walTen in mijn bloed en ingewand,

Al had gy my, gelijk ik u doe, in vermogen.
Noch ley ik u aen boord, noch fou ik derven poogen
Om u met my werom te lijden, ja ik fc-u

(Indien den hemel my geluckig wefen wou)
Uw pijlen alfoo licht in mijn geweld bekomen
Als ikdekoninkx foon van Troien heb genomen,
Als ik heb uytgebracht 't geen uyt der goden mond
Van Troien wierd voorfc-yd, en haer te w.ichten ftont,

AlsHk met't heyligdom van Pallasdoor ging ftrijke:;,

En derfeen Aia'x lich hier noch by my gelijken !

So Troien fonder d it niet nndergaen en ka. i

.

Waer fchuyh fich Aiax, ofwaer is de fterk<' my-, >

Warom en komt hy hier geen groote woorden fpreken >

U aer voor is hy bevreeft > Wat hont hem in gebreken }

H V fiet Ulyfles dei fc in 't donckcrft van de nacht
Qacn
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5

Gaen uyt het leger, ja tot onder 's vyands wacht.

Hy Tiet Ulyfles derft dwers door des vyands klingen

Niet in de ftad alleen , niaer tot op 't flottoe dringen.

Hy derf het heyligdom mee nemen daer van daen ,

En dwars d(>or 's vyands heyr daer weer mee henen gaen.

Indien Ulyfles dat füo niet haddorven w^f^en

Vergeefs iou Aiax erm de fcven huydc dragen

Die nacht dan is de ftad in onfe magt gcrackt»

En ik won Troien doen ik 't winba r, heb gcmaekt.

Wat wilt gy gnorrend niy mijn Diomedcs toonen

Wiens hoofd men vooreen deel met dcfe eer moet kroonê?

Als gy foo dapper voor de fcliepen hebt geftreen,

Daer wafler meer met u : hy was by my alleen ,

Dief foo hy nietenwift hoe kracht vcrftant moet wijken,

En hoe geen lofle vuyft fich hoorden te vernjken

Met foo een prijs) fe'fs fprak. Daer cyften nevens my
Een andrcn Aiax , maer veel fediger als gy

.

Enrypilusdie fprak. Methoas liet fich hooren

Idomeneus en Meriones geboren

In*tfelve Landfchap , en ook Menelausgy
Alfamen in de krijg niet minder weerd als hy.

Maer al dees brave lie , en dappere foldaten

Die hebben defe prijs aen mijn beleyt gelaten.

't Is waer gy hebt een vuyft die in den oorlog klemt

.

Maer hoe ? Wanneer die is door mijn verftand getemt.

Al datter in u is fijn breyneloofe krachten.

Self dat noch komun kon ontmoet ikmt^t gedachten.

Ik fta u toe dat gy betjuaem tot vechten zijr

,

Waer toe de veldheer eerft met my beraemt den tijJ.

Hy gaet me t my te raed eer datter wert geftrcden.

Ikarbey metdeziel,engy met grove leden.

Soo veer de ftuurman voor de flechte roeyers gaet,

Soo veel een hoofd-man fcheelt vah een gemeen A^Idaet,

Soo ve^ behoort mijn doen het uwe t* overwegen.

Mijn deugd is in het brein , niet in den erm gelegen.

Gy heeren dan de prijs aen uwen waker geeft.

Die foo veeljaer met furg voor u gearbeyd heeft.

O 4 Hy
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21 6 JVaperi'-tlviJt tujfchen

Hy bid u dat gy hem deef* titulen van eereti

Voor foo veel moeyten en verdienften wilt vereeren

De krijg loopt op een end , het noodlot is verfet

Mits ik d* onwinbaerheid van Troien heb belet.

Dus bid ik om de hoop , die voor ons is geboren :

Ik bid u om de ftad die door ons gaet verloren :

Ik bid u om de goon die ik haer heb ontrooft,

Om al het geen dat gy noch overig gelooft.

Indien noch iet door brein of ftoutheid dient belleken

Dat gy meent aen de val van Trojen te gebreken

Gedenkt m y doch , offoo gy my verby wilt gaen,

Soo bid ik dat gy 't oog dan wilt op dcfe flaen«

Met toonden hy het beeld dat Pallas had gegeven.

De rechters hebben ftrax de handen opgeheven.

En wat de tong vermag dat blijkt hier metter daed,

Al waer de wijfheyt met de wapens henen gaet.

Die 't tegen Heétor , vier, en lupiter dorft wagen
Kan hier de prickel van de gramfchap niet verdragen :

Den held die nimmermeer in oorloog wierd vermant

Laet aen de droefheid hier geheel de overhand.

Hy rukt de kling van leer. Dit 's altoos mijnen degen,

Of (denk ik) weet Ulys hier ook fijn reden tegen.

O kling foo dik befpat van uwes vyands bloed

Die haeft in 't ingewand van uwen meefter wroet

Dien Aiax die men noit verwonnen fag voor defen

Saldoor lijn eygen hand lijn overwinner wefen,

Dus fpreekt den héld , en hy die nimmer was verw.ont

Drukt voort hetfweerd in 'tlijf daer'tftael lijn ingang vont.

De kling die nau met hand kan werden uytgetogen

Wierd van het gudfend bloed ten wonden uyrgef ^

En d* aerde, die daer door heel rood geworden .

Werpt op een purpere blom dwers door het groene gras

Gefproten uyth-rt bloed van OEbolus voor defen

In *t midden van wiens blad ftaen letteren te lefei/,

Dieduydelijk de naem van Aiax wijfen aen.

En ook de klagtenby den jongeling gedaen.

E Y N D E.
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HEIL en Z B G E-WB N S,

Aen den Wel-Ed : geboren HEER

Willem van No BEL AER,

Vry Heere -van KltnckerUnd , Heere yan Kerkleer-

yen ,
XJytlvijk ,Blootinge , in Grtfoort ,

&c.

E N

Dc VVcl-Ed : gcbore lonk-vroiiw,

VVILLEMINA SNOEKAERD
van den Binckhorst.

In Echt yergadert den lo» Afril , i66S.

^^^^..fŷ E Feeft-God met fijn broer die kregen famf^

^^\\ woorden,

J
^" raekten eindelijk foo hevig in gekijf»

Dcit het de Schuim-godin haer beider moeder
r-^^f^ hoorden.

Cupido greep fijn boog , eri wou fijn broer te lijf.

Maer Venut onderwijl die fchoot daer tuflchen beyen.

En fey wel kinderen , hoe dus in onverftand /

Waer uyt fpruvt dit gefchil ? Laet ik de queftie fcheijcn :

Met wrongf 'et bengeltje fijn pijltjen uyt dc hand.

Cupido (naer dat hy fijn moer wou doen gelooven)

Was daer geen oorfaek van , maer Hymen hadde (chuld.

Den twin(feidhy) van ons fpruit uit fijn hare-klooven,

En fijn naukeurigheid gelijk gy hoeren fult.

O 5
y 7
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Als ik met mijne fchicht gequetft heb twee geliven,

Soo ftap ik datelijk naer hem toe , en verfoek

Dat hy foodanig paer wil gonnen fijne briven,

En teykenen haer naem in *t groote gilde-boek.

Maer of ik d' inkomft van de Bruyd hem gae ontdecken

,

En haer gelegentheyd hem open tot een duit

,

Noch fal hy even wel het hoofd vol rimpels trecken,

Selfs als den Bruidegom al vry wat heeft voor uit.

En ofdaer al by hem pro rato van Contanten

Een redelijk gefchenk de Bruid gegeven was

Van mooije naeld in 't hair , ofaerdig paer pendanten,

'tEn is geen nieuwe keur , en 't ander is maer glas.

De reden die ik heb om over hem te klagen

Die zijn foo veel en groot dat gy het niet gelooft.

Schoon hy de Bruigoms fiet , noch fou hy derven vragen

Zijn fy 'niet hier ofdaer gehangen , ofonthooft >

Schoon dat de man in 't zijn is ftevig op fijn leden.

De vrouw in 't haer ook net en wel befneden is.

Al gaenle niet te weits , en datf ' haer ftemmig kleedcn,

De knoopen deugen niet , of *t haperd aen een lis.

Schoon hy niet op de Bruid haer kaelheid weet te feggen,

En by den Bruigom is een goede manlijkheid,

Nochfoekt hy evenwel eenttokin 't wiel te leggen :

Wie dat ik tot hem breng hy noit genoegen heit.

Indien 't een koop-vrou is, die inde Zee- vis handelt

Als pekul-haring,cn alspiterman , loopt, bnpt,

'k En teikenje niet aen (leyd hy )
g-iet hene wandelt,

Je hebt den aeltedik't vel levend afgeftroopt.

Uw haer-ring is voor lang de pekel al ontloopcn.

G' hebt my de ftekel- baers te mennigmael vergalt.

Paer 's t* uwent nu niet meer als ftink -vis te verkoopen.

Niet een goed voorentje daer meer te fcheppen valt.
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Dus (feidhy) paft men hier het hoofd niet meer te breken.

Je vis word afgekeurt , je gapend* oefter mee :

Men fiet 't vereifte nat niet lanx haer baeide leken.

En daer by valt je falm my veel te bleek op fnee.

Gaet fy met fruitten om , als neute , pruyme, queeijen

Om waflen met haer wol , hy ftaethaer naute woord,

Soo ook den tuin-man die fijn knollen , en lijn peeijen

Te venten ftadig ftaet ontrent de water- poort.

De meisjes die met groen felfs aen de huife loopen

Om hare vette-cous, en hare fteek-lalae

Te helpen aen de man , en beter te verkoopen

,

Met meer van fuiken flag , die ik hier overflae.

Breng ik een poftillon : 'K mag van geen horens hooren

Is 't ftrak : de vent die maekt my al te veel gefchnl

:

Hy fteekt eens anders peerd te dik met eigen fporen,

En brengt fijn rijelingte veel op vreemde ftal.

Noit brocht ik varend volk dat van haer vragt moet leven,

Dat hy niet datelijk dit alles voor en floeg :

Is'tvaertuig ftijfbyzeil? hoeftaet'etmetdefteven

Spaerje de pek-ftok niet ? Gebruikje teers genoeg >

Kent gy u mans genoeg de fchoot wel aen te halen ^

Ontbreekt'eraen den roef , noch aen \ voor-onderniet?

De fplis-hoorn heeft hy punt ? En fou'er ook niet falen

Aen 't rijfen van de lui , aen 't loopen van de fpriet ?

Indien 'teen Wey-man is die hair met hair kan vangen

,

En mennig mooije kud heeft voor lijn fak gehat

:

Sijn bracken zijn te oud , of al te lang behangen

,

Sijn fret (fchoon ongeringt) en wil niet meer in *t gat.

Sijn fwijn-fprietisal ftomp , en fteekt niet als tevoren :

Hetftael door *t lang gebruik is daer al uitgegaen :

Sijn oude leger-hond heeft nu de lucht verloren

,

Pe jacht is daeral uyt , wil voor geen kud meer ftaen-

En



En is *t een hengelaer , hy laet de lip ftrax hangen

,

Sijn rcefchap greit hem niet : Wecb(feid hy)mctdevent
Sijn roey is veel te fwais om goeije vis te vangen

,

Den dobber is te klein , of wil niet oveient.

Breng ik die teeling, fniient, en *t vogelen hanteren,

WHd-braed verkoopen , en die wel een ouden haes

,

Die in de rammel-tijd qaam uit fijn veld fpancercn

,

Bcknipte levend in een ongebreide maei>

.

Offoo het fpreeuwen zijn die geeren wat railleren

,

Soohoorikdatelijkgepreutel, en gekijf:

Loop (feid hy ) met dat volk, fy fcheren fonder fcheren ,

En fchiten mennig tot de veren toe in 't lijf.

Breng ik een meefter-kok , hy fal de kerel weren ,

En feggen tegen my , ik hebdaer reden toe.

Al kan hy op fijn Frans wel net en dicht larderen ,

Hy fteekteens anders vlees aen'tfpit, en eiftgeld toe.

Soo 't van die mannen zijn died'oflen loopen llachten

,

En weten by den taft of't lam de fteek verdient

,

Die fchaepjes fteken dat fy niet in 't bloed verfmachten

,

Gy handelt my te veel in horens (feid hy ) vriend.

Indien 'teen fchutter is ,
fijn pijlen zijn verfchoten

,

De kerel , naer hy feid , fpeel niet meer lap a pin.

In fomma , 't is hoe 't is , hy kraekt Itaeg quaije noten

,

En ftaet'er hoet'er ftaet /t is noit naer iijne fin.

Koom ik met medicijns , fchoon met promotie briven

,

Eens anders patiënt den defen wel kliüeert

,

Die fal gefonden voor de fiken gaen geriven

,

't Suppofitorium fet defe wel verkeert

Soo *t is met chirurgijns. Watbrengje hier vuoi venten ,

Seidhy. Jaja alweerCc fmus èn Damiaen !

Gebruiken fy ook wiek naer fy de wonde tenten

,

En weten fy met hair, en baerd wel om te gaen ?

lik



Ifler goey handeling ? Bevenfe nietin'tfcheren ?

En quetfen fy niet met haer fcheer-mes altemet ?

Verftaen fy haer een wond te deeg te ceringeren ?

Gebruilcen fy fomtijds geen virige Lancet ?

En is *t een prndilijn , die letteis heeft gegeten ,

En daer-en-boven wel met iijnen rechter ftaet,

Nochfchudhy echter *thooft Zijn*tkrijgfliedie wel weten

Hoe dat men met het hou en fteek-geweer omgaet.

Schoon dat de maets de koft gew innen met den d egen,

Noch (feid hy) evenwel, ik moft eerft weten vriend

,

Hoe 't hier met fpies , met pook» met poenjaerd is gelegen

,

Of men de prins ook met geen hangertje en dient.

Koom ik met wevers aen 't is niet naer fijn behagen :

Sy laten ( feid hy ) 't werk op het getou wel ftaen.

Is *t volk van Sint Eloi, foo fal hy aenftonts vragen

,

Of men in tijd van nood kan uit de hand beflacn >

In fomma Krijgs-lie zijn hem veel te rouwe gaften

,

Sy prefenteren hem te licht haer blood geweer»

Ga/tf««/ loopt te dik depoHlen onder taften ,

En Co/mus tit te veel met 't mes in 't menfe leer.

'kEn weetniet wat hy niet de lui op 't lijf/derf fmijten !

Die van fijn leven noit manllag bedreven heit

,

Die fil hy evenwel fomtijds noch gaen verwijten

Dat hyder hier ofdaer wei een heeft neer geleit

!

Hy fïl fijn leven haeft geen twee geliven trouwen

DU hy niet voor en hout ; Gy moogt wel trouwen, maer

Na d ir ik hier de faek met uw lie fie gebrouwen

Geloofik dat gy haell iijt met de hand in 't haer.

In eenen is de fon des levens al aen 't duiken^

Een anders wijfer nu al op fes uren ftaet.

Dit is een lafbek , en noch veel te jongen kuiken.

Die door den tijd gclubt komt hem nu vel te laet.

Sijn

f
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Sijn groote vifigh^yu tn i8 niet om te fprekén,

*tEn is hem nimmermeer ter degen, ja hy grijnft

Als men een devik in een vaetjen fal gaen fteken

,

Schoon *t aengegeven is , en eerlijk veraccijnd.

Wat reden wiltgy meer om over hem te klagen

Darom veriltcr in , vrou-moeder , of ik fweer

,

Eer dat ik dit van hem noch langer fou verdragen

,

'k Leg liver pijl en boog met mijne koker neer.

Cupido had foo ras fijn reden niet ten enden

,

Hymen heeft aldus fijn woorden wederleyt.

Dat ik fomtijds een paer werom te rug moet zenden

,

Wijt dat mijn viefheyd niet, maer uwe llordigheyd*

Daer is wat meer aenvaft om man en vrouw te paren

,

De trou en is daer toe van my niet ingeftelt.

*tls waer 'k en fiefoonau niet opeen v;jffes jaren :

'k En leg ook in geen fchael het wedcrzijdfe geld.

Ik weet wel dat men 't noyt 10,0 efFen en kan vinden.

'k En fta ook nimmer pal op af-komft en geflacht

,

Maer dat begeer ik niet, dat krepelen , en blinden

,

En onbequame maets my werden toegcbiacht.

Gy fiet niet wie gy treft gy lapt maer toe in 't honderd

,

Bequaem , ofonbequaem, gy vraegt*er weynigna:
Selfs 't man-huys is niet vry , weeft darom niet verwondert

Soo ik foo los als gy daer niet me door en ga.

Met viel de moeder in. Staekt, feife ; dit krakeelen

,

En op dat fulx niet meer gebeure mag hier na

:

*k Wil niet dat een van bey hier fal demeefter fpelen.

Maer dat een y der weet. hoe > en hoe veer hy ga.

Cupido s^s voor heen gebonde voor fijn oogen ,

Sal bruyken pijl en boog ,
gelijk hy is gewent

,

Mits dat hy alle maend , wie 't vier heeft ingefogen

,

En van hêm is gewont fijn broeder maekt bekent.

Dc
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De macht fal (alsfy placht) volkomen aen hem blijven

Te quetfen wie hy wil aen Hymen blijFde keur

,

I W ie dat hy in lijn boek ofgrootc gild wil Ichrijven ,

' Ofwie hy wederom daer in wil fchrappen deur.

» Gefeyt, en foogedaen. De maend was nau ten enden

,

, Cupido brengt een lijft van vellen van pampier

,

Van naem en toenaem van al lïjn verliefde benden

,

f
In wien hy had ontfonkt het blakend minne- vier.

Daer was een groote zacl op konftige pilaren

: Van koftelijke fteen , en wit aclbaft gebout

»

l
Hierin,fey Hywtf», fult gy morgen doen vergaren

ï Al wat voor defe mael lich geeren fag getrout.

Cupido paften op , en liet lijn broeder weten

Ab hy met al fijn volk daer aen gekomen was.

Die met dat hy nu was op fijnen troon gefeten,

Aen dé gelivèn eerft dees les te vooren las.

Gy die hier zijc vergaert met nioening om te trouwen ,

H oort mijne reden eer gy toe treet tot de trou

;

Laet ik u altemael hier eerft voor oogen houwen,
W at het te feggen heeft te wefenman en vrou.

Voorts openden hy foo aen alle die daer ftonden

De fwarigbeden van den huwelijken ftaec

,

Dat vele onder hacr voor beft geraden vonden

De faek wat naerder norh tc nemen in beraed.

Hier gaet een Bruigom door, daer gaet een Bi uitje ftrijkcn,

En ginder denkt'er een, ho ho, is 't foo getijd ?

Daer's veel, in 't geen hy fegt,dat my niet fou gelijken,

Gaet pakt uw Ipillen op , eer gy gevangen jt.

Cupido oriderwijl begint vaft op te lefen

De namen hoofd voor hoofd van Bruigom en van Bruit,

Dewijl dat yder een wacht met een ftemmig wefen

Totdat men fijnen naem eens mee fd roepen uir.

Ten
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Ten leften roept hy op , Willem met Willemyne
Die komen hand aen hand voor Hymen<tnf troon

,

En met dat defe twee voor lijn autaer verfchijne

,

Veiheftlich een gejuyg van al de minne-go on.

De god des huwelijks is over end geftegen

,

En fey met bly gelaet . leeft lang geluckig paer.

Heil, voorfpoet wensiku, en al des hemels zegen,

Daerby een jonge W i lm voor 'tuit-eind van een jaer.

Soo ras en waren niet haer namen ingefchreven

,

Of aenftonds blaell de Faem met ronde kaken uit :

Dat fl>wf>7*<«/ haer lijn zegen heeft gegeven ,

En hoe dat Snoekaerd is met Nobelaer de Bruid.

Strax komt een groot gedrang van wel genege menfchen

,

Een ydcr even Teer een wel geval betuigt

Om defe live twee geluk en he^\ te wenfchen.

Debuurt is vrolijk, en de nfcheNieu-lladjiiigr.

Het fchijnt wel mijne pen en km fich niet bedwingen ;

Sy fiet datydereen is even feer verheugt.

Dies wil fy met dereft haer vrol'jk lö fingen'.

En voegend hare mee by d'algemeene vreugu-

Ik maket wat te lang. CupiJo fal fich ftoren

Indien ik verder my in defe praet vergis

,

Ook fal men aen de klok haeft weinig flagen hooren

,

Want het ruim twalefaen des Bruigoms wijfer is.

Speelnootjes wild uw Bruid dan naer haer bed geleijen.

Gy fult van haer verftaen. foo gy 't haer morgen vraegt

,

(Of 't mogelijk ook haeft uw beurt wier een vanbeijen)

Wat onderfcheid daer is te wefen vrou ,
ofmaegd.

Gaet Bruidegom ,
gaet Bi uiJ. : f^en hemel wil u geven

,

Gezegentjong paer volks , >^y noch met malkaer

Meugt uit dit huwelijk kinds kinderen beleven

,

En heugen defen dag noch vijftig en meerjaer.

PaJ FENRODE VAN GHUSSIO
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